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Bakgrund:  Goda sociala relationer är i viss mån grundläggande för ungdomars 
identitetsutveckling. Utveckling av deras sociala förmågor har även positiva effekter på deras 
psykiska hälsa. För ungdomar med hörselnedsättning kan sociala relationer bli svåra eftersom 
de lever i ett samhälle där hörande kommunicerar med talad svenska och döva kommunicerar 
med svenskt teckenspråk. Ungdomar med hörselnedsättning har inte samma förutsättningar 
som hörande och det kan därför vara svårt för dem att hänga med i sociala samspel och skapa 
sociala relationer till andra. Om ungdomar med hörselnedsättning inte kan teckenspråk har de 
inte heller förutsättningar för att hänga med i det sociala samspelet som finns i dövsamhället. 
Den teoretiska inramningen för studien är James Marcias teori om identitetsutveckling och 
socialkonstruktionistisk teori.   

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sin 
psykosociala hälsa utifrån sina sociala relationer och hur de påverkar deras möjligheter till 
identitetsutveckling.  

Metod: Kvalitativ metod användes i studien och data samlades in med nio semistrukturerade 
intervjuer med ungdomar med hörselnedsättning i åldrarna 12–16 år. Resultatet har analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat och slutsatser: Under analysen framkom två kategorier; kompisar är viktiga men det 
är svårt och kommunikation är bra men den fungerar inte alltid. Ungdomarna upplevde att de 
hade kompisar men att de fanns i skolan och att de inte umgicks med dem på fritiden. De 
berättade också om hur kommunikationen påverkade deras möjligheter att kunna hänga med i 
det sociala samspelet. Ungdomarna undvek vissa situationer och höll sig tillbaka på grund av 
att de inte hörde allt som sades vilket de upplevde som pinsamt, jobbigt eller att de såg dumma 
ut. På grund av olika kommunikationssätt kan ungdomar med hörselnedsättning bli begränsade 
och få mindre möjligheter till sociala relationer och på så sätt kan de ges mindre utrymme till 
utveckling av sin identitet, sina sociala förmågor och att få en bra psykisk hälsa. Resultatet visar 
att samhällets strukturer begränsar vilka möjligheter till utveckling av identitet och sociala 
relationer som ungdomar med hörselnedsättning får.  

 

Nyckelord: Ungdomar, hörselnedsättning, sociala relationer, identitetsutveckling 



Abstract 
Title: Structures differentiate us – a qualitative study about adolescents with hearing 
impairment and their experiences of social relations and identity development. 
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Author: Matilda Brobeck.  

Supervisor: Elisabet Björquist. 

Examiner: Martin Molin. 
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Background: Good social relationships are a fundamental part of adolescents identity 
development, development of their social skills and have positive effects on their mental health. 
For adolescents with hearing impairment, social relationships can be difficult because they live 
in a society where hearing people communicates with spoken Swedish and deaf people 
communicates with sign language. Adolescents with hearing impairment don´t have the same 
ability as hearing people and it can for that reason be difficult to keep up in social interaction 
and create social relationships with others. If adolescents with hearing impairment don´t know 
sign language they also have no prerequisites for the social interaction that exists in the deaf 
community. The theoretical framework for the study is James Marcia’s theory of identity 
development and social construction theory. 

Aim: The aim of the study is to investigate how adolescents with hearing impairment 
experience their psychosocial health based on their social relationships and how they affect 
their opportunities for identity development.   

Method: Qualitative methodology was used in the study and data was collected with nine semi 
structured interviews with adolescents with hearing impairment aged 12-16 years. The result 
has been analyzed with qualitative content analysis.  

Results and conclusions: During the analysis two categories emerged; friends are important, 
but it is difficult, and communication is good, but it does not always work. The adolescents 
experienced that they had friends but that they were at school and did not spend time with them 
in their spare time. They also talked about how communication affected their opportunities to 
be able to keep up with social interaction. The adolescents avoided certain situations and 
retreated because they did not hear everything that was said which they felt as embarrassing, 
difficult or that they looked dumb. Due to different communication needs, adolescents with 
hearing impairment can be limited and have less opportunities for social relationships, thus 
providing less space for the development of their identity, social skills and good mental health. 
The results show that society´s structures limit what opportunities for development of identity 
and social relationships that adolescents with hearing impairment may have.  

Keywords: adolescents, hearing impairment, social relationships, identity development 
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1 Inledning 
Kamratrelationer är viktiga för alla ungdomar under tonårstiden eftersom sociala relationer till 
kamrater utvecklar sociala förmågor (Folkhälsomyndigheten, 2014). I aktuell studie syftar 
sociala relationer till ungdomarnas kamratrelationer. Barnens rätt i samhället (BRIS) (2017) 
redogör för att ungdomar i tonårsåldern 10–15 år har ett stort behov av att tala om kamrater i 
kontakt med BRIS. De mår ofta dåligt och vill prata om kamrater och hur de upplever att de är 
ensamma eller inte hör till i grupper med jämnåriga kamrater. Ungdomarna vet sällan om de 
mår dåligt på grund av att de känner sig ensamma eller om de drar sig undan från andra på 
grund av att de mår dåligt (BRIS, 2017). Goda sociala relationer till andra jämnåriga leder till 
stora hälsovinster för ungdomar i allmänhet eftersom relationerna skapar goda möjligheter till 
socialt, emotionellt och psykiskt välbefinnande (Ciarrochi, Morin, Sahdra, Litalien & Parker, 
2017; Grover, Limber & Boberiene, 2015). Under tonårstiden utvecklar alla ungdomar sin 
identitet genom att de utforskar olika sociala roller, ser hur deras kamrater uppfattar dem och 
hur de uppfattar sig själva (Erikson, 1959, 1963). Under identitetsutvecklingen är sociala 
relationer viktiga för att kunna skapa en identitet. Identitetsutvecklingen sker i den sociala 
kontext som ungdomarna befinner sig i genom olika kulturella- och samhälleliga strukturer 
(Hammarén & Johansson, 2009; Stier, 2003; Wrangsjö, 2006). Eftersom skolan är en stor del 
av alla ungdomars vardag har den en viktig roll för deras sociala relationer (Korp & Berhanu, 
2014) och identitetsutveckling. De som upplever större gemenskap i skolan har en mer positiv 
självbild och en bättre självkänsla (Grover, Limber & Boberiene, 2015). Studier visar också att 
ungdomar med hörselnedsättning upplevde att de hade färre sociala relationer och inte lika nära 
relationer till andra och att de skattade sin självkänsla sämre än hörande ungdomar (Mejstad, 
Heiling & Svedin, 2009; Olivia, 2004; Schick, Skalicky, Edwards, Kushlnagar, Topolski & 
Patrick, 2012).  

 Jenks (2005) menade att hur andra såg på individen och talade om denne även påverkade 
hur den såg på sig själv. Genom att samhället är baserat och uppbyggt efter 
majoritetsbefolkningen skapas roller som ses som ”normala” och ”avvikande”. De som inte 
passar in i den struktur som finns blir sedda som avvikare (Burr, 2003). Prout (2011) talade om 
hur de resurser som finns i samhället fördelades olika mellan grupper exempelvis att mest 
resurser i samhället lades på system och verksamheter som var anpassade efter 
majoritetsbefolkningen medan andra system och verksamheter som var anpassade för ”de 
avvikande” fick mindre resurser. Verksamheterna som var till för avvikande grupper hade på 
grund av mindre resurser sämre möjligheter att utvecklas och anpassas efter deras behov och 
förbättra situationen för grupperna (Prout, 2011). För att tydliggöra får exempelvis skolan 
resurser och anpassar organisationen efter majoritetsbefolkningens förutsättningar och behov 
medan de som behöver extra anpassningar inte ges lika mycket resurser för att få en skola som 
är anpassad efter deras förutsättningar. Verksamheter och organisationer som är anpassade för 
barn och ungdomar får resurser av samhället och dessa anpassas vanligtvis efter majoriteten 
barn och ungdomar i samhället. Det betyder att gruppen barn och ungdomar först ges resurser 
och att en del av dessa sedan ska används även för den avgränsade gruppen barn och ungdomar 
med hörselnedsättning. Det blir därför intressant att studera hur ungdomar med 
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hörselnedsättning som är en väldigt specifik grupp upplever sina sociala relationer till kamrater 
och hur de kan påverka deras identitetsutveckling.  

 Aktuell studie kommer att använda utvecklingsteori och socialkonstruktionistisk teori för att 
diskutera resultatet och vilka möjligheter och svårigheter som ungdomar med hörselnedsättning 
ges för att skapa sociala relationer till kamrater, utveckla sin identitet och få bättre 
förutsättningar för en god psykosocial hälsa. På så sätt kan ungdomarnas upplevelser analyseras 
utifrån i vilken mån de ges resurser och förutsättningar till att påverka sin situation eller hur 
samhällets konstruktion begränsar dem. Inledningsvis valdes en utvecklingsteori som 
utgångspunkt för denna studie eftersom den utgår från den individuella utvecklingen. Under 
studiens gång och i anknytning till analysen av intervjuerna uppmärksammades strukturella 
svårigheter som främjade eller hämmade ungdomarnas sociala relationer till kamrater och därav 
valdes socialkonstruktionistisk teori. Interaktionistisk teori fanns även med som en möjlig teori 
men valdes inte på grund av den uppmärksammade kopplingen till strukturer och att det i syftet 
inte var tänkt att studera just hur de sociala relationerna såg ut utan snarare hur ungdomarna 
upplevde dem. Tidigare har studier om ungdomar med hörselnedsättning haft utgångspunkten 
att se andra svårigheter hos gruppen eller psykisk ohälsa kopplat till hörselnedsättning och 
därför är det viktigt att se de möjligheter och hinder som skapas genom olika sociala strukturer. 
Sociala strukturer kan till exempel vara att kommunikation sker genom talad svenska eller hur 
skolan och fritidsaktiviteter för ungdomar är organiserade och uppbyggda och vilka 
konsekvenser det har för ungdomar med hörselnedsättning och deras sociala relationer till 
kamrater samt hur de påverkar deras identitetsutveckling. 

 Baserat på de sökningar som gjorts under aktuell studie kan det behövas mer forskning om 
hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sin psykosociala hälsa. Vid de systematiska 
sökningarna som genomfördes under denna studie framkom mestadels forskning om 
hörselnedsättning kopplat till språk, kognitiva förmågor, tekniska hjälpmedel och 
åldersrelaterad hörselnedsättning. Studierna hade ofta genomförts på döva eller vuxna med 
hörselnedsättning som fick berätta om sin ungdomstid eller genom enkätundersökningar till 
ungdomar med hörselnedsättning eller som var döva. Genom att i denna studie istället ta del av 
hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sina sociala relationer kan olika situationer och 
strukturer som är problematiska för ungdomarna uppmärksammas. Kunskapen kan därefter leda 
till att olika delar av arbetssätt och metoder som används i organisationer och verksamheter 
som finns runt ungdomarna kan förbättras och utvecklas för att öka möjligheterna för ungdomar 
med hörselnedsättning att skapa sociala relationer till kamrater. Resultatet kan även användas 
av alla människor som på något sätt kommer i kontakt med ungdomar med hörselnedsättning 
eftersom det ger en förståelse för deras situation och deras behov för att kunna kommunicera.  
Resultatet kan användas för att förbättra förutsättningarna för ungdomar med hörselnedsättning 
att lyckas och utveckla en bra psykosocial hälsa. Vår sociala och psykiska värld hänger ihop, 
så som normer och sociala relationer påverkar vår psykiska hälsa beroende på om de är positiva 
eller negativa (Egidius, u.å.) och därmed används begreppet psykosocial hälsa. På grund av att 
sociala relationer är en viktig del av psykosocial hälsa har det i denna studie valts att fokusera 
på sociala relationer och därmed inte psykosocial hälsa i sin helhet. I den aktuella studiens 
bakgrund och tidigare forskning finns det referenser som är gamla men på grund av att det inte 
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framkommit nyare referenser under de systematiska sökningarna och att referenserna anses 
relevanta för denna studie har de ändå valts att användas.   

 Det finns en kunskapslucka gällande studier där deltagarna är ungdomar med 
hörselnedsättning som själva får berätta om sina upplevelser kring sina sociala relationer. 
Tidigare studier har ofta fokuserat på psykisk hälsa, sociala förmågor, andra 
funktionsnedsättningar i kombination med hörselnedsättning. Det är därför relevant att studera 
just sociala relationer till kamrater och hur ungdomarna upplever dem. Sällan har ungdomarna 
själva fått berätta om sina upplevelser genom att bli intervjuade utan många studier har använt 
enkäter eller genomförts på vuxna. Att intervjua ungdomarna och lyfta deras berättelser där de 
får berätta med sina egna ord om sina upplevelser är därför viktigt. Eftersom tidigare studier 
om ungdomar med hörselnedsättning har fokuserat på deras psykiska hälsa, sociala förmågor, 
skolgång, skolresultat och andra funktionsnedsättningar är det intressant att studera utifrån 
Marcias teori kring identitetsutveckling eftersom studier kring identitet inte är vanligt 
förekommande i tidigare studier. 

 Enligt barnkonventionen artikel 1 är varje människa under 18 år ett barn (UNICEF, 1989). 
Ungdom är ett begrepp som används mellan barndomen och vuxenlivet och används när 
individer inte ses som vuxna men inte heller som barn (”Ungdom”, 2017). Studien berör en 
viktig del av ungdomars utveckling och deltagarna befinner sig i tonårsåldern där de ofta bryter 
upp från föräldrarna och börjar utvecklingen till att bli vuxen. I aktuell studie har det därför 
valts att använda begreppet ungdomar trots att de enligt barnkonventionen (UNICEF, 1989) 
räknas som barn.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sin psykosociala 
hälsa utifrån sina sociala relationer och hur dessa påverkar deras möjligheter till 
identitetsutveckling.  

 

Studien har tre frågeställningar: 

• Hur påverkar ungdomarnas sociala relationer deras möjligheter till 

identitetsutveckling? 

• Vilka strukturella svårigheter och möjligheter för identitetsutveckling möter 

ungdomar med hörselnedsättning i sin vardag? 

• Hur påverkas sociala relationer och identitetsutveckling av ungdomarnas 

kommunikationssätt och kommunikativa strukturer som finns i samhället? 

 

2.1 Studiens avgränsningar 
Studien fokuserar på att studera en liten avgränsad grupp: ungdomar mellan 12–16 år med 
måttlig till grav hörselnedsättning och som använder CI eller hörapparat och därför befinner sig 
i ett gränsland mellan talande och tecknande samhällen. Studien har genomförts i en skolkontext 
där intervjuer och kontakt med ungdomarna till stor del har skett på skolan. I studien fokuseras 
ungdomarnas psykosociala hälsa genom deras sociala relationer eftersom det är en stor del av 
den psykosociala hälsan och hur det påverkar deras möjligheter till identitetsutveckling, vilket 
innebär att den inte berör alla områden inom psykosocial hälsa.  

 

2.2 Disposition 
I den inledande delen beskrevs kortfattat studiens valda problemområde och hur detta kan bidra 
till barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. Vidare beskrevs även studiens syfte, 
frågeställningar och vilka avgränsningar som finns i studien. I bakgrund och kunskapsläge 
redogörs för vad det innebär att ha en hörselnedsättning samt kunskapsläget inom området. I 
studiens teoretiska inramning presenteras de teorier som används i aktuell studie. Detta följs av 
en beskrivning av den metod som använts i studien. Resultatet redovisas genom att redogöra 
för de kategorier som framkommit i analysen av intervjuerna. Efter varje kategori presenteras 
en sammanfattning där resultatet analyseras med hjälp av de valda teorierna. Resultatet och 
analysen följs sedan av en diskussion kring resultat och metod. Därefter nämns brister med 
aktuell studie och avslutningsvis redogörs studiens slutsatser, implikationer och förslag på 
fortsatt forskning.  
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3 Bakgrund 
I bakgrund redogörs för vad en hörselnedsättning är och vad det kan innebära att ha en 
hörselnedsättning. Orsaker till varför man kan få en hörselnedsättning och i vilken utsträckning 
det finns i samhället kommer också att beskrivas. Det kommer även framställas vad för 
hjälpmedel det finns för dem med hörselnedsättning samt hur det är att leva med en 
hörselnedsättning som ungdom kopplat till skola.  

  

3.1 Att ha en hörselnedsättning 
Hörselskadades riksförbund (2017a) uppger att det idag finns över 1 150 000 människor i 
Sverige som har någon form av hörselnedsättning. Barn i åldrarna 0–15 år ingår inte i Statistiska 
Central Byråns (SCB) statistik men enligt Hörselskadades riksförbund (2017b) är 
hörselnedsättning inom det åldersspannet ganska oförändrat i förhållande till andra 
åldersgrupper. Tidigare regressionsanalyser visar att ungefär 25 000 barn mellan 0–15 år har 
någon grad av hörselnedsättning (Hörselskadades riksförbund, 2017b). Enligt Hörsellinjen 
(u.å.a) finns det många olika orsaker till att få en hörselnedsättning. Det kan vara ärftligt och i 
så fall antingen vara en medfödd hörselnedsättning eller att en hörselnedsättning utvecklas 
senare i livet. Det kan också handla om olika miljöfaktorer exempelvis, biverkningar av vissa 
läkemedel, kemiska ämnen, yttre våld samt bullriga miljöer, vilket är den vanligaste 
miljöfaktorn för hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan även orsakas av en sjukdom så som 
hjärnhinneinflammation och slutligen kan det orsakas av ålder på grund av gener eller slitage 
genom bullriga miljöer som nämndes ovan (Hörsellinjen, u.å.a). Den vanligaste orsaken till 
hörselnedsättning är att kroppen åldras och dess funktioner försämras (1177 vårdguiden, 2016). 
Hörselnedsättningar bedöms som lätt, måttlig, grav eller mycket grav baserat på hur stor 
påverkan på hörseln den har. I denna studie har deltagarna måttlig till mycket grav 
hörselnedsättning och därför kommer dessa att beskrivas mer ingående. Vid måttlig 
hörselnedsättning är den lägsta tonen 41–55 dB och man har svårt att höra både svaga och 
ganska höga ljud och det är svårt att samtala i bullriga miljöer. Måttlig till grav 
hörselnedsättning betyder att den lägsta tonen är 56–70 dB och det går inte att höra tal utan 
hörapparat och man missar exempelvis att telefonen ringer. Individer med en grav 
hörselnedsättning hör toner som är 71–90 dB och behöver hörapparat för att kommunicera i ett 
enskilt samtal i tyst miljö. Slutligen vid mycket grav hörselnedsättning är den lägsta tonen 91 
dB eller högre och man kan höra väldigt starka buller och måste använda en hörapparat (Hörsel 
för alla, u.å.). 

 Det finns flera typer av tekniska hjälpmedel att använda om man har en hörselnedsättning, 
ett vanligt exempel är mikrofoner kopplade till hörapparat eller cochleaimplantat (CI). Följande 
kommer en beskrivning av hörapparat och CI. Hörapparat är en typ av tekniskt hjälpmedel som 
förstärker alla ljud. Det kan leda till att de som använder hörapparat får huvudvärk och blir 
trötta eftersom det blir mycket ljud att ta upp (Unga hörselskadade, u.å.). Det finns flera olika 
typer av hörapparater och de ser alla olika ut: bakom-örat-apparat (se figur 1), i-örat-apparat, 
CROS-apparat och kroppsburen hörapparat. En annan typ av tekniskt hjälpmedel är 
cochleaimplantat (CI) som är ett implantat som delvis opereras in och används om individen 
har en grav hörselnedsättning eller är döv. Ett CI ersätter helt eller delvis den egna hörseln med 
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elektronisk hörsel. En del av implantatet opereras in i huvudet vid örat och kopplas sedan ihop 
med den yttre delen (se figur 2). CI kan användas i kombination med hörapparat (Unga 
hörselskadade, u.å.). Genom att använda ett CI ökar möjligheterna för att utveckla sitt verbala 
språk men Unga hörselskadade (u.å.) poängterar att det är viktigt att lära sig svenskt teckenspråk 
även om man använder hörapparat eller CI eftersom det ökar möjligheterna till att vara delaktig 
i alla situationer. När begreppet tekniska hjälpmedel används i studien är det just dessa olika 
hjälpmedel som det syftas till, hörapparat, CI och mikrofoner. 
 
Figur 1. Exempel på bakom-örat-hörapparat        Figur 2. Exempel på cochleaimplantat (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Hörselskadades Riksförbund, HRF ©c1               Källa: Hörselskadades Riksförbund, HRF ©d2 

 

 Tekniska hjälpmedel fungerar inte optimalt i alla situationer och då kan teckenspråket 
kompensera och ge bättre möjligheter till en bra kommunikation i de situationer där det är 
svårare att höra. Utöver tekniska hjälpmedel finns det även andra typer av hjälpmedel, här kan 
tekniska hjälpmedel ingå men i denna studie kommer dessa två begrepp att skiljas åt. 
Hjälpmedel kommer att användas som en beskrivning av olika anpassningar och hjälpmedel 
som används bortsett från de tekniska hjälpmedlen. Det kan till exempel innebära lampor som 
blinkar eller vibrationer istället för ljudsignaler, att tala tydligt, tala högt och tala med ansiktet 
vänd mot den som har hörselnedsättning. 

 

                                                 
1 Godkännande att använda bild från Hörselskadades Riksförbund gavs via mail 6/3 2018, finns hos författare. 
2 Godkännande att använda bild från Hörselskadades Riksförbund gavs via mail 14/3 2018, finns hos författare. 
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3.2 Skola och hörselnedsättning 
I barnkonventionen artikel 28 står att alla barn ska gå i grundskolan och undervisningen ska 
anpassas för alla barn med dess olika behov (UNICEF, 1989). Enligt skollagen ska skolan visa 
hänsyn till olika behov och göra anpassningar och ge det stöd som varje barn behöver för att 
utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). För ungdomar med hörselnedsättning finns det 
olika möjligheter till skolgång; integrerad skolgång, hörselklass och specialskola för döva och 
hörselskadade. Enligt hörsellinjen (u.å.b) går ungdomar med hörselnedsättning vanligtvis 
integrerat, alltså i en kommunal skola där de har rätt att få sin skolgång anpassad efter sina 
behov med tekniska- och andra hjälpmedel. Detta stöd sker i den vanliga undervisningen, men 
det är ofta stora klasser, dålig ljudmiljö och bristande anpassningar efter ungdomarnas behov 
när de går integrerat i en kommunal skola (Hörsellinjen, u.å.b).  

 I vissa kommuner erbjuds en så kallad hörselklass. Det är ofta små klasser med ca 5–10 
ungdomar med hörselnedsättning i varje klass. I klassrummen finns det tekniska hjälpmedel, 
anpassad ljudmiljö och lärarna har specialpedagogisk kunskap. Undervisningen sker på talad 
svenska men det erbjuds teckenspråksundervisning. I den kommunala hörselklassen går 
ungdomarna vanlig grundskola, det vill säga 9 år (Hörselboken, 2015). 

 Utöver den kommunala skolan finns det också specialskolor för döva och hörselskadade. 
Enligt skollagen 2 kap. 4§ (SFS 2010:800) är det staten som är ansvarig för specialskolorna. 12 
kap. 2§ skollagen (SFS 2010:800) säger att specialskolorna ska ge ungdomarna en utbildning 
som är anpassad efter deras behov. Specialskolorna ska ha tio årskurser (12 kap. 3§ SFS 
2010:800) och är till för de som är dövblinda/synskadade med kombinerad annan 
funktionsnedsättning eller som är döva/hörselskadade eller har en grav språkstörning (7 kap. 
6§, SFS 2010:800). Specialskolorna för döva och hörselskadade är anpassade för barn och 
ungdomar som har en hörselnedsättning och finns i fem orter i Sverige (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2013) och tillsammans har de ungefär 450 elever (personlig kommunikation, 
25 april 2018). Specialskolornas uppdrag är att ge förutsättningar till alla att bli tvåspråkiga 
genom svenskt teckenspråk och svenska. Ungdomarna får i sin utbildning möjlighet att växla 
mellan dessa två språken. Skolorna har även en bra akustisk miljö och lokalerna har tekniska 
hjälpmedel för att kunna möta de behov som finns (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2013).  
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4 Kunskapsläge 
För att få en bild av kunskapsläget genomfördes systematiska sökningar i PsychINFO med hjälp 
av sökorden adolescent*, ”hard of hearing”, hearingloss*, ”hearing impairment*”, ”young 
adult*”, ”peer interaction”, identity* och ”identity development” i olika konstellationer (se 
bilaga 1). Valet av sökord som har använts påverkar vilka studier som har framkommit vid de 
systematiska sökningarna, om fler eller andra sökord hade använts kunde andra studier ha 
kommit fram. Även sekundärkällor från sökningarna och andras uppsatser kring ämnet 
hörselnedsättning har använts. Kunskapsläget kommer presenteras med rubrikerna; psykosocial 
hälsa hos ungdomar, socialt samspel och kommunikation och avslutningsvis implikationer för 
studien. Referenserna som används är gamla men har valts att tas med i denna studie eftersom 
de har framkommit under de systematiska sökningarna som genomfördes och anses vara 
relevanta för aktuell studie.  

 

4.1 Psykosocial hälsa hos ungdomar 
Psykosocial hälsa är samspelet mellan människans psykiska- och sociala värld. Normer, 
värderingar och sociala nätverk påverkar individens hälsa beroende på hur de ser ut. Stressande 
sociala situationer kan påverka individens psykiska hälsa negativt (Egidius, u.å.). I en 
enkätstudie kring socialt stöd, psykisk hälsa och välbefinnande fann Ciarrochi m fl. (2017) att 
goda kamratrelationer främjar ungdomars utveckling av social förmåga och lärande. Schaefer, 
Kornienko och Fox (2011) visade i en kvantitativ studie kring hur sociala nätverk påverkades 
av- och påverkade psykisk hälsa hos ungdomar att ungdomar som hade ett mindre socialt 
nätverk hade sämre psykisk hälsa. Ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år genomgår var fjärde 
år en enkätundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten för att studera 
levnadsförhållanden som är viktiga för ungdomars hälsa. Under senare år har ungdomarna 
självskattat sin psykiska hälsa sämre än tidigare år (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Socialstyrelsen (2017) visar på liknande resultat i sin rapport och ser att den psykiska ohälsan 
hos ungdomar i Sverige ökar och att den psykiska ohälsan är högre hos de som har psykosociala 
svårigheter. 

  Kamratrelationerna blir allt viktigare för ungdomarna under tonåren eftersom sociala 
relationer hjälper dem att utveckla sina värderingar och sociala förmågor (Boyd & Bee, 2012; 
Folkhälsomyndigheten, 2014). Brister i sociala relationer kan göra det svårare för ungdomar att 
hantera påfrestande och stressande situationer som de möter vilket ökar risken för riskbeteenden 
och i framtiden psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Folkhälsomyndigheten 
(2014) har skolan en stor betydelse för ungdomarnas skapande av sociala relationer. Barnens 
rätt i samhället (BRIS) (2017) menar att några av de viktigaste sociala relationerna som 
ungdomar har finns till största delen inom skolan så som kamrater, lärare och andra vuxna att 
se upp till. 

 BRIS (2017) har gjort en sammanställning av sina kontakter med barn och ungdomar i sin 
årsrapport för 2016 och visar att de som tar mest kontakt med BRIS stödlinje är ungdomar som 
är 14 år och sedan minskar antalet ungdomar som tar kontakt både i lägre och högre åldrar. Den 
vanligaste orsaken (40 % av samtalen) inom alla åldrar handlade om psykisk ohälsa och ungefär 
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20–25 % av ungdomarna i åldrarna 10–15 år som kontaktar BRIS vill prata om 
kamratrelationer, det är den åldersgrupp som kontaktar BRIS mest angående kamrater. 
Samtalen handlar ofta om flera saker samtidigt, så som psykisk ohälsa och kamrater, bland 
annat upplevelser av att vara ensam vilket är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. 
Upplevelsen av att vara ensam handlar oftast om i relation till andra som är i samma ålder, 
ungdomarna upplever inte att de hör till eller att de inte har relationer till jämnåriga. Ibland tror 
ungdomarna att det är ensamheten som gör att de mår dåligt men det kan även vara tvärtom, att 
ungdomarna drar sig undan andra på grund av att de mår dåligt. Att vara ung är också ett ämne 
som ungdomarna vill ta upp i kontakten med BRIS (cirka 30 % av 13–15 år) och det handlar 
mycket om deras självkänsla. BRIS (2017) menar att ungdomar ofta skuldbelägger sig själva, 
till exempel tänker ungdomarna: ’jag förstår att ingen vill umgås med mig för jag är dum, ful 
och äcklig’ istället för att lägga skulden på de som utsätter dem för exempelvis mobbning och 
utfrysning.  

 
4.1.1 Psykosocial hälsa hos ungdomar med hörselnedsättning 

Enligt Barnkonventionen artikel 23 ska alla barn som har en funktionsnedsättning få ”ett 
fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 
självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället” (UNICEF 1989 s. 23). De 
ska få tillgång till utbildning, bli förberedda inför arbetslivet och en fritidssysselsättning som 
ger de största möjligheterna till integrering i samhället och till deras individuella utveckling. 
BRIS (2017) menar att de som har en funktionsnedsättning i större utsträckning upplever 
psykisk ohälsa och att de möter fler stressande situationer i sin vardag jämfört med de som inte 
har en funktionsnedsättning. Brunnberg, Lindén Boström och Berglund (2008) genomförde en 
enkätundersökning med ungdomar i årskurs 9 med en lätt eller måttlig hörselnedsättning i 
integrerad skola för att bland annat studera skolanpassning och symtom på psykisk ohälsa. 
Enkätundersökningen visade att ungdomar med hörselnedsättning hade en större risk att bli 
deprimerade eller mobbade jämfört med hörande ungdomar.  

 Mejstad, Heiling och Svedin (2009) undersökte psykisk hälsa och självbild hos döva och 
hörselnedsatta ungdomar genom självskattningsformulär. Studien visade att ungdomarna som 
gick i specialskola och hörselklass skattade att de hade lägre självkänsla, sämre psykisk hälsa 
och sämre relationer till andra än de som gick i integrerad klass. Ju sämre ungdomarnas hörsel 
var desto sämre upplevelser av sociala relationer, psykisk hälsa och självkänsla. Det vill säga 
att upplevelserna inte behövde hänga ihop med den skolform de gick i utan kunde vara kopplat 
till graden av hörselnedsättning. Schick, Skalicky, Edwards, Kushlnagar, Topolski och Patrick 
(2012) undersökte sambandet mellan livskvalitet och skolform i en enkätundersökning. Deras 
resultat visade att ungdomar med hörselnedsättning hade sämre relationer och självuppfattning 
än hörande. Liknande Mejstad, Heiling och Svedin visade inte Schick och kollegors (2012) 
resultat skillnader på grund av skolform utan att det handlade om att gå i rätt skolform kopplat 
till sin grad av hörselnedsättning och kommunikationssätt. Olivia (2004) undersökte 
upplevelser av att gå i en integrerad skola som döv eller med hörselnedsättning i en biografisk 
studie. Studien tog bland annat upp ungdomar med hörselnedsättning och hur de upplevde sin 
självkänsla. Självkänslan hos ungdomar med en hörselnedsättning var lägre än hörande. Detta 
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menade Olivia (2004) berodde på att människor ständigt jämför sig med andra och om 
ungdomar med hörselnedsättning jämför sig med hörande ungdomar som har andra 
förutsättningar påverkades deras självkänsla och självbild. Ungdomar med hörselnedsättning 
som gick i specialskola visade på en högre självkänsla än de i integrerad klass eftersom de i 
specialskolan hade kamrater som var döva eller hade en hörselnedsättning och därmed liknande 
förutsättningar som dem själva. Detta talar emot Mejstads, Heiling och Svedins (2009) resultat 
som menade att det som gick i specialskola hade lägre självkänsla. 

 Eriks-Brophy, Durieux-Smith, Olds, Fitzpatrick, Duquette och Whittingham (2012) beskrev 
i sin artikel en del av en större studie där främjande faktorer för integration av ungdomar med 
hörselnedsättning i integrerad skola studerades. Fördelar med att gå i integrerad skola var att 
ungdomarna fick möjlighet att ha hörande kamrater. Nackdelarna var att hörande kamrater hade 
en bristande förståelse för ungdomarna och deras behov för att kunna kommunicera vilket ledde 
till att de missade saker i klassrummet, blev socialt isolerade och retade (Eriks-Brophy m fl., 
2012). Olivia (2004) menade att den integrerade skolan upplevdes som bättre rent 
kunskapsmässigt men att den var sämre socialt. Ungdomar med hörselnedsättning hade behov 
av att umgås med andra som hade liknande svårigheter på något sätt, i skolan eller på fritiden 
för att få sin sociala utveckling (Olivia, 2004). Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2005) 
genomförde en longitudinell studie där de intervjuade elva ungdomar med CI som fick berätta 
om sina upplevelser av att ha CI. Studien visade att ungdomarna som gick integrerat nästan 
bara hade hörande kamrater, om de ens hade några kamrater. För dem var det svårt att umgås 
med andra ungdomar med hörselnedsättning eftersom det sällan fanns några fler i närområdet. 
De få som hade kontakt med andra ungdomar med hörselnedsättning var genom internet. 
Ungdomar med hörselnedsättning som gick i specialskola hade kamrater som var döva eller 
hade en hörselnedsättning och några få hörande hemma (Preisler, Tvingstedt och Ahlström, 
2005). Eriks-Brophy m fl. (2012) menade att av deras 43 deltagare med hörselnedsättning var 
alla socialt aktiva, majoriteten hade en stabil kamratgrupp och en bästa vän. Lite över hälften 
hade kamrater med hörselnedsättning och 15 stycken var delaktiga i en organiserad grupp för 
människor med hörselnedsättning. I en kvalitativ studie där författarna undersökte identiteten 
hos ungdomar med hörselnedsättning som under en del av sin skolgång gått i en hörselklass, 
svarade ungdomarna på öppna frågeformulär och intervjuades. Den visade att många ungdomar 
med hörselnedsättning som gick i en integrerad klass var ensamma och att kamraterna inte lät 
dem vara med i sociala aktiviteter och skrattade åt dem (Israelite, Ower & Goldstein, 2002).  

 Eriks-Brophy, Durieux-Smith, Olds, Fitzpatrick, Duquette och Whittingham (2006) 
studerade genom tio fokusgrupper av ungdomar med hörselnedsättning vilka främjande och 
hämmande faktorer som fanns för inkludering i skolan. De tog upp att ungdomar med 
hörselnedsättning upplevde att klasskamrater retade dem, hånade dem eller medvetet 
utestängde dem från sociala aktiviteter. Även Olivia (2004) tog upp exempel på hur utsatta 
ungdomar med hörselnedsättning var, så som att kamrater höll för sin mun och bad dem förstå 
vad de sa, skrattade åt dem och hur de pratade samt påstod att de ljög om sin hörselnedsättning. 
Liknande kommentarer visade Eriks-Brophy m fl. (2006) då hörande kamraterna påstod att 
ungdomar med hörselnedsättning kunde komma undan lätt med skoluppgifter på grund av sin 
hörselnedsättning. Dessa beteenden upplevdes mer sårande och svårhanterligt i mellanstadiet 
och högstadiet än i lågstadiet. Fördelen med att gå integrerat i en skola nära hemmet var att 



11 
 

klasskamratarena ofta var samma över tid och fick då en förståelse för hörselnedsättningen och 
kunde sprida vidare kunskapen till andra som bodde i området vilket var positivt för ungdomar 
med hörselnedsättning och deras sociala relationer (Eriks-Brophy m fl., 2006). Olivia (2004) 
beskrev hur ungdomar med hörselnedsättning inte kände någon social tillhörighet till andra 
ungdomar som var hörande, men på grund av att många ungdomar med hörselnedsättning inte 
kunde teckenspråk kände de inte heller social tillhörighet till andra döva eller hörselnedsatta 
som kommunicerade via teckenspråk.   

 

4.2 Socialt samspel och kommunikation 
Hintemair (2010) gjorde en frågeenkät med döva och hörselnedsatta ungdomar i integrerad 
skola för att se klassrumsdeltagande och livskvalitet. Resultaten visade att god kommunikation 
och bra sociala erfarenheter med kamrater i skolan, så som att vara delaktig i klassrummet var 
viktigt för att ungdomar med hörselnedsättning skulle uppleva livskvalitet, god psykisk hälsa 
och sociala relationer. Olivia (2004) skrev att det var lättare att ha sociala relationer och 
kommunicera med andra under lågstadiet eftersom de ofta umgicks genom aktiviteter. I 
mellanstadiet och högstadiet ändras sättet som ungdomar i allmänhet umgicks på och 
aktiviteterna byttes ut mot kommunikation. Det var därför svårare för ungdomar med en 
hörselnedsättning att ha goda sociala relationer och kommunicera med hörande kamrater 
eftersom de inte hörde och hängde med i allt som sades. Punsch och Hyde (2005) studerade 
genom mixad metod (intervju och enkät) hur ungdomar med hörselnedsättning deltog socialt i 
integrerade skolor och hur de upplevde att sitt sociala deltagande påverkade deras självbild och 
beslut om framtida karriär. Till skillnad från Olivia visade resultatet att ungdomarna med 
hörselnedsättning upplevde sig mer ensamma och utanför när de var yngre och att detta 
förbättrades när de blev äldre. Det skulle bero på att ungdomarna med hörselnedsättning hade 
utvecklat sina sociala förmågor och att kamraterna hade mognat och hade fått en bättre 
förståelse för ungdomar med hörselnedsättning och deras svårigheter och behov (Punsch & 
Hyde, 2005). 

 De flesta ungdomarna med hörselnedsättning använde sig först och främst av verbalt språk 
och teckenspråk användes till viss del inom några familjer och i specialskolan (Preisler, 
Tvingstedt & Ahlström, 2005). Ungdomar som bytte från en integrerad klass till en hörselklass 
visade sig få fler kamrater, kände sig som alla andra och fick bättre självförtroende (Israelite, 
Ower & Goldstein, 2002). Eriks-Brophy m fl. (2006) menade att klasskamrater som hade en 
positiv attityd och hade en förståelse för ungdomarna med hörselnedsättning och deras behov 
var en faktor som påverkade skapandet av sociala relationer. De anpassade sig efter de behov 
som ungdomarna med hörselnedsättning hade så att de kunde hänga med i konversationerna, 
utan att vara nedvärderande. Exempelvis upprepade de ord eller tydliggjorde ord som 
ungdomarna med hörselnedsättning kunde missat eller som kunde vara svåra att förstå (Eriks-
Brophy m fl., 2006). Oliva (2004) menade att ungdomar med hörselnedsättning i en integrerad 
skola gick miste om mycket av det sociala samspelet på grund av att de inte hängde med i vad 
som sades. Punsch och Hyde (2005) visade att de flesta ungdomarna med hörselnedsättning 
som gick i en integrerad klass hade få nära kamrater och att det ofta uppstod missförstånd vilket 
ledde till att de blev ensamma.  
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 Ungdomarna med hörselnedsättning hade en känsla av att de behövde passa in och vara 
”normala” vilket gjorde att de ofta slöt sig och inte pratade så mycket på grund av att de inte 
ville säga fel saker och göra bort sig så att kamraterna skulle tänka saker om dem (Israelite, 
Ower & Goldstein, 2012). Olivia (2004) beskrev att ungdomar med hörselnedsättning ofta 
uppfattades som blyga och tillbakadragna men menade att när de fick tillgång till de 
kommunikationssätt, tekniska hjälpmedel och andra hjälpmedel de var i behov av var de mer 
sociala. Punsch och Hyde (2005) berättade också om ungdomar som upplevde sig begränsade 
av sin hörselnedsättning och att de skulle vara mer sociala, utåtriktade, ha fler kamrater och 
vara mer populära om de inte hade sin hörselnedsättning. Det blev komplext när ungdomar med 
hörselnedsättning ville att hörande kamrater skulle behandla dem ”som vanligt” men att de 
samtidigt skulle anpassa sig efter deras behov genom att exempelvis prata klart och tydligt, 
prata högre och prata med ansiktet vänt mot dem. Samtidigt som ungdomarna med 
hörselnedsättning önskade dessa anpassningar ville de inte att de skulle tala för högt och tydligt 
så att de istället kände sig förolämpade (Punsch & Hyde, 2005). Många hörande orkade inte 
eller ville inte lära sig olika kommunikationssätt som fungerade för att ungdomar med 
hörselnedsättning skulle kunna vara en del i det sociala samspelet (Olivia, 2004). Preisler, 
Tvingstedt och Ahlström (2005) nämnde skillnader mellan en specialskola för döva och 
hörselskadade och integrerad skola kopplat till hur kommunikationen såg ut. I specialskolan 
användes teckenspråk vilket gjorde att ungdomar i specialskolan inte upplevde några 
svårigheter med att förstå vad som sades eller att hänga med i all kommunikation. De som gick 
i en integrerad skola upplevde att det var svårt att hänga med i det talade språket i de situationer 
som var i helklass. Orsaker till varför de inte hängde med i det talade språket i integrerade 
klasser som nämndes var att läraren pratade för mycket eller för fort, klasskamraterna pratade 
för lågt och på rasterna var det svårt på grund av allt annat ljud som fanns runt omkring på 
skolgården (Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2005). 

 Kunskapsläget visar inte endast entydiga resultat. Å ena sidan visade studier att ungdomar 
med hörselnedsättning som gick i specialskola hade bättre självkänsla än de som gick i 
integrerad klass. Å andra sidan framkom det i andra studier att ungdomar med hörselnedsättning 
i specialskola och hörselklass skattade lägre självkänsla än de som gick i integrerad klass. De 
visade även att ungdomar med hörselnedsättning hade svårare att hänga med i det sociala 
samspelet när de var äldre på grund av att de inte hängde med i kommunikationen. Medan det 
i andra studier visade att det var lättare att hänga med i det sociala samspelet när de var äldre 
eftersom de då hade en bättre social kompetens och kamraterna hade en förståelse för ungdomar 
med hörselnedsättning och deras behov för att kunna kommunicera. Kunskapsläget är därmed 
motsägande med flera studier som visar motsatta resultat.  

 

4.3 Implikationer för studien 
Socialstyrelsen (2013; 2017) menar att det är viktigt att uppmärksamma psykisk ohälsa hos 
ungdomar i allmänhet tidigt, dels på grund av det lidande som utsatta ungdomar får genomgå 
men även för de individuella och samhälleliga konsekvenser som kan uppstå. Psykisk ohälsa 
kan leda till att ungdomar inte klarar av sin utbildning och det kan leda till svårigheter att få 
arbete i framtiden. En annan risk med psykisk ohälsa är att ungdomarna lever ensamma 
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eftersom det kan vara svårt att skapa sociala relationer till kamrater och bilda en familj. Psykisk 
ohälsa under ungdomstiden kan även leda till svårare psykiska sjukdomar och större behov av 
vård i framtiden samt öka risken för suicid (Socialstyrelsen, 2017; 2013). Sociala relationer är 
en del av det som påverkar vår psykiska hälsa och identitetsutveckling under tonåren vilket gör 
att det är av stor vikt att undersöka hur sociala relationer till kamrater ser ut och vilka 
möjligheter dessa ger för ungdomarnas identitetsutveckling. Tidigare har studier gjorts med 
vuxna hörselnedsatta deltagare som berättar om sin tonårstid eller genom olika 
enkätundersökningar som ungdomar med hörselnedsättning får delta i. Vilket gör det viktigt att 
lyfta just ungdomarnas upplevelser genom att intervjua dem. De flesta av studierna som funnits 
under de systematiska sökningarna till den här studien har varit gamla men på grund av deras 
relevans för aktuell studie har de valts att ändå tas med. Att inte nyare studier har funnits kan 
också vara ett tecken på att det behövs mer studier kring ungdomar med hörselnedsättning och 
deras upplevelser av sin psykosociala hälsa. Det kan även vara på grund av de valda sökorden 
och att de inte fått fram relevanta nyare studier. Det är därför högst relevant och av stor vikt att 
lyssna på hur ungdomarna med hörselnedsättning själva upplever sin psykosociala hälsa där de 
befinner sig nu och denna studie kan tillföra barns perspektiv på sin psykosociala hälsa. 
Tidigare finns det inte till min kännedom studier om ungdomar med hörselnedsättning som har 
barns perspektiv på sin psykosociala hälsa vilket gör denna studie än mer relevant. Det kan ge 
kunskap för att kunna utveckla olika strukturer i samhället och försöka skapa bättre möjligheter 
för ungdomar med hörselnedsättning att bli mer inkluderade i sociala relationer och ges lika 
möjligheter till identitetsutveckling som hörande ungdomar.  

 

5 Teoretisk inramning 
Nedan redogörs för studiens teoretiska inramning och vilken utgångspunkt som ligger till grund 
för studien. Tidigare har studier kring ungdomar med hörselnedsättning som använt 
utvecklingsteori fokuserat på hur ungdomarnas psykiska hälsa och sociala förmågor påverkas 
av att ha en hörselnedsättning. Hur deras skolgång och resultat i skolan ser ut och kopplingar 
till andra funktionsnedsättningar har också studerats. Med vetskapen om detta kommer de 
teorier som ramar in denna studie vara en utvecklingsteori kopplat till James Marcias teori om 
identitetsutveckling eftersom diskussioner kring identitet inte är lika förekommande i tidigare 
studier. Socialkonstruktionistisk teori kommer att användas för att diskutera hur sociala 
strukturer för verksamheter som finns i ungdomars vardag och strukturer för kommunikation 
påverkar ungdomar med hörselnedsättning och deras möjligheter till att skapa och upprätthålla 
sociala relationer till kamrater. Genom att använda båda dessa teorier kan resultatet diskuteras 
kring hur ungdomar med hörselnedsättning kan utvecklas utifrån psykosociala aspekter och 
även utifrån miljöaspekter så som samhällsstrukturer. Före dessa två teorier beskrivs kommer 
begreppet identitet och identitetsutveckling att tas upp.  

 

5.1 Identitet 
Identitet är individens organisering av tidigare erfarenheter ”…som baserar sig på en kontinuitet 
med det förflutna, ger mening åt nuet och en inriktning i framtiden” (Marcia, 2006 s.175). 
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Wrangsjö (2006) menar att identiteten är kärnan i hur individen upplever sig själv och sin 
personlighet, det som gör jag till jag. Alla har en dold negativ identitet som kan komma fram i 
situationer med mycket stress eller som är emotionellt påfrestande. Den negativa identiteten är 
egenskaper, tankar och känslor som individen döljer eftersom de inte är accepterade, 
exempelvis känslor, handlingar eller omoraliska tankar som individen tycker är fel. Identiteten 
är grunden i alla långsiktiga val medan känslorna ofta är det som styr de kortsiktiga valen i livet 
(Wrangsjö, 2006). Det går inte att sära på identitet och det sociala eftersom dessa är varandras 
förutsättningar och måste därför ses som en helhet och att de påverkar varandra (Almér, 2006). 
Identiteten är uppbyggd av individens psykologiska intresse, anlag, behov och försvar, 
biologiska förutsättningar och roller i samhället inom en viss period, alla dessa kombineras och 
försöker skapa individens självkänsla, fungerar det ger identiteten en känsla av välbefinnande 
(Kroger, 2006). Stier (2003) skriver att en del av identiteten skapas av individen själv genom 
uppfattningar om sig själv och en del skapas av andra och deras uppfattningar om oss. Om 
upplevelsen av oss själva inte stämmer överens med hur andra upplever oss kan det uppstå 
svårigheter då individen får en känsla av otillräcklighet och att man inte kan leva upp till de 
förväntningarna som finns (Wrangsjö, 2006). Stier (2003) menar att sådana upplevelser kan 
påverka individens självuppfattning vilket är en viktig del i identiteten. Självuppfattningen är 
hur individen ser på sig själv och handlar om självbild, kopplat till tankar om oss själva och 
självkänsla, som är kopplat till känslor kring oss själva. Vid negativa upplevelser och konflikter 
mellan hur individen upplever sig själv och hur andra upplever dem kan självbilden och 
självkänslan bli negativa. Negativ självbild och självkänsla kan i sin tur påverka individens 
psykiska hälsa eftersom de är viktiga grunder för att den psykiska hälsan ska utvecklas positivt 
(Stier, 2003). Till varje identitetsroll som finns, exempelvis kvinna, ungdom eller hörselnedsatt 
följer det vissa egenskaper som begränsar vilket handlingsutrymme individen har. Beteendet 
som samhället förväntar sig tillhöra rollen måste följas för att få vara värdig denna roll 
(Hammarén & Johansson, 2009). Både Hammarén och Johansson (2009) samt Stier (2003) 
nämner att individen har kollektiva identiteter som bygger på en gemenskap så som intressen, 
erfarenheter eller mål, exempelvis en grupp döva människor. Hammarén och Johansson (2009) 
skriver att mycket runt identitet handlar om likheter och skillnader, alltså identifieras individen 
genom att ”den inte är som dem” och detta leder till olika samhälleliga kategoriseringar. Alltså 
finns det inte en norm av sig själv utan den existerar endast i relation till avvikelsen (Hammarén 
& Johansson, 2009). 

 
5.1.1 Identitetsutveckling 

Wrangsjö (2006) menar att identiteten inte kan utvecklas utan samspel med andra människor, 
genom interaktion med andra påverkas individens sätt att uppleva sig själv genom att 
uppfattningar bekräftas, dementeras eller utvidgas. Ungdomar i allmänhets identitetsskapande 
påverkas av kulturella och sociala kontexter som ungdomarna lever i (Bohlin, Malm, Saura & 
Erlandsson, 2014; Hammarén & Johansson, 2009). Identiteten utvecklas bland annat i skolan 
där ungdomar lär sig vilka de är, hur andra upplever dem och vad de kan bli i framtiden (Korp 
& Berhanu, 2014). Bat-Chava (2000) genomförde en undersökning med enkäter och intervjuer 
av döva mellan 16 - 87 år för att studera social identitet. Bat-Chava (2000) sa att det fanns fyra 
olika typer av dövidentitet. Den första var dövidentitet då tyckte de att teckenspråk var viktigt 
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och tal var oviktigt, de kände ofta en stark grupptillhörighet till döva och hade en neutral attityd 
mot döva. Motsatsen till dövidentitet var hörande identitet då tyckte de att teckenspråk var 
oviktigt och tal var viktigt, de kände ingen tillhörighet till döva och hade en negativ attityd mot 
dem. En tredje identitet var dubbel identitet då tyckte de att både teckenspråk och tal var viktigt, 
de kände en del tillhörighet till döva och hade positiv attityd mot döva. Den sista var negativ 
identitet då tyckte de att både teckenspråk och tal var oviktigt, kände ingen grupptillhörighet 
och hade en negativ syn på döva (Bat-Chava, 2000). Olivia (2004) menade att det var svårt att 
identifiera sig som ungdom med en hörselnedsättning, ’är jag hörande eller är jag döv?’ Detta 
kunde vara svårt när man gick i en integrerad skola eftersom det inte fanns andra med 
hörselnedsättning eller döva att identifiera sig med. Bat-Chava (2000) menade att de som hade 
en dövidentitet gick i en skola som hade mer dövkultur, det vill säga i specialskolan. De som 
hade hörande och dubbel identitet gick vanligtvis i en integrerad skola utan koppling till 
dövkultur. Kent (2003) studerade identitetsproblem och olika hälsobeteenden hos ungdomar 
med hörselnedsättning i integrerad skola och jämförde med deras hörande kamrater. Resultatet 
visade på att ungdomar med hörselnedsättning som identifierade sig som en ungdom med ett 
hörselhandikapp kände sig mer ensamma och hade fler erfarenheter av att vara ensam än de 
som inte identifierade sig som en ungdom med handikapp. Bat-Chava (2000) kunde se en 
koppling mellan identitet och självkänsla. De som hade dövidentitet eller dubbel identitet hade 
högre självkänsla än de som hade hörande eller negativ identitet. 

 Punsch och Hyde (2005) berättade att ungdomar med en hörselnedsättning ville bli 
behandlade som ”normala” människor, vilket gjorde att de ofta dolde sina tekniska hjälpmedel 
med sitt hår eller inte använde hjälpmedel som de egentligen behövde i skolan. De gillade inte 
heller att bli hämtade från lektionen av stödlärare. Olivia (2004) nämnde också att ungdomarna 
blev bemötta på ett sätt som gjorde att de ville dölja sina hjälpmedel och sina tekniska 
hjälpmedel för att inte bli utpekade. Exempelvis för att inte bli retade i skolan, detta skapade en 
större skam där det visade att hörselnedsättningen var något som skulle döljas. En del ungdomar 
berättade inte om sin hörselnedsättning till kamraterna för att de ville bli bemötta precis som 
andra blev bemötta medan andra berättade och kunde få ett positivt bemötande av sina kamrater 
med positiva effekter för deras utveckling (Israelite, Ower & Goldstein, 2002). Olivia (2004) 
betonade vikten av att ha kamrater som sa och visade att hörselnedsättningen, tekniska 
hjälpmedel och andra hjälpmedel inte var något att skämmas över och att det påverkade 
ungdomarna och deras syn på sig själva. Punsch och Hyde (2005) menade även att ungdomar 
med hörselnedsättning var osäkra och oroliga när det kom till arbete och att gå på en 
arbetsintervju. Tankar som hur andra skulle reagera om ungdomarna inte hörde vad de sa eller 
fick reda på att de hade en hörselnedsättning var vanligt förekommande. De tänkte även på 
vilka arbeten som de kunde välja mellan och vilka de var tvungna att välja bort på grund av sin 
hörselnedsättning, några som valdes bort var lärare och sjuksköterska. 
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5.2 Utvecklingsteori 
Eriksons utvecklingsteori grundar sig i att det finns något biologiskt inom människan som är 
grunden för identiteten men att även social och kulturell miljö påverkar identitetsutvecklingen 
(Erikson, 1963). Boyd & Bee (2012) menar att Eriksons utvecklingsteori grundar sig i Freuds 
psykoanalytiska perspektiv. Enligt Hwang, Frisén och Nilsson (2018) har Freud och Erikson 
båda utgångspunkten att olika kriser för individen framåt i de olika utvecklingsfaserna men till 
skillnad från Freud som utgick från psykosexuella kriser utgick Erikson från psykosociala 
kriser. Personligheten utvecklas genom olika förutbestämda steg, varje steg är kopplade till 
varandra och är beroende av en positiv utveckling för att fortsättningsvis utvecklas positivt 
(Erikson, 1959). Vid varje steg upplevs en så kallad livskris som leder till utveckling. Under 
livskrisen finns även en sårbarhet och hur familjen hanterar dessa livskriser skapar grunden för 
individens utveckling av social interaktion (Erikson, 1959). Utvecklingskriserna är; 
grundläggande tillit eller misstro (spädbarn, 0–1 år), självständighet eller blyghet och trivsel 
(2–3 år), initiativ eller skuld (4–5 år), arbetsamhet eller underlägsenhet (skolåldern) och sist 
identitet eller identitetsförvirring (tonåren) (Erikson, 1959, 1963). Enligt Erikson (1959, 1963) 
utvecklas en positiv personlighet om krisen hanteras på ett bra sätt och uppnår de första 
alternativen nämnda ovan. Det finns även tre utvecklingskriser i vuxen ålder: intimitet och 
distansering eller självupptagen, produktivitet eller stagnation och integritet eller förtvivlan och 
avsky. 

 Femte krisen i Eriksons utvecklingsteori är identitet eller identitetsförvirring vilket sker 
under tonårstiden och är därför relevant för studien eftersom ungdomarna i aktuell studie är i 
den åldern. Under denna utvecklingskris är det viktigaste att hitta sina sociala roller. Hur andra 
uppfattar dem, hur de upplever sig själva och hur tidigare roller och förmågor möter upp dagens 
ideal är viktigt under perioden (Erikson, 1959, 1963). Erikson (1959, 1963) menar att bland 
annat förebilder och kamratgrupper är särskilt viktiga. Ofta blir ungdomar i allmänhet tilldelade 
roller som de inte vill ha från samhället, de ska ha de roller som samhället förväntar sig att de 
ska ha. Om en ungdom får en negativ utveckling i denna fas kan de i framtiden isolera sig eller 
söka sig till ohälsosamma relationer. Ungdomarna kan även uppleva att livet händer omkring 
dem istället för att livet påverkas av vad de själva gör. Detta kan leda till psykiska svårigheter 
och en känsla av att ha en oförmåga att klara av någon form av aktivitet (Erikson, 1959, 1963). 
Den bästa identitetsutvecklingen är att man hittar sociala roller och grupper som stämmer 
överens med sina egna biologiska och psykologiska förutsättningar (Hwang, Frisén & Nilsson, 
2018).  

  I dagens arbeten kring identitetsutveckling är dock Marcias teori mer förekommande. Marcia 
har utvecklat Eriksons utvecklingsteori när det kommer till utvecklingsfasen i tonåren där 
identiteten skapas.  Enligt Marcia (2006) kan ungdomar få en tillverkad eller tilldelad identitet. 
Att få en tillverkad identitet innebär att ungdomarna har utvecklat sina identiteter genom att ha 
utforskat olika roller och genom ställningstaganden aktivt medverkat till sin 
identitetsutveckling. En tilldelad identitet anses inte vara lika bra eftersom ungdomarna då inte 
har fått utforska livet utan istället blivit tilldelade en roll från andra eller samhället. Marcia 
(2006) pratar om att individen på detta sätt utvecklar olika strukturer inom sig, 
identitetsstrukturer. Dessa strukturer utvecklas genom att utforskandet av olika roller ger 
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individen ny kunskap som antingen förändrar de tidigare strukturerna eller att de förnyas helt. 
Att ha en tillverkad identitet underlättar för dessa strukturella utvecklingar som sker under 
livstiden. Istället för Eriksons två motpoler identitet eller identitetsförvirring har Marcia 
utvecklat fyra olika identitetsstatusar, fullbordad identitet, moratorium, för tidig identitet och 
identitetsförvirring (Marcia, 2006). Fullbordad identitet innebär att ungdomarna har haft 
möjlighet att utforska och kunna göra olika ställningstaganden i de situationer som genomgåtts. 
De har en stark självkänsla, är inte lätta att påverka och har goda relationer. Moratorium innebär 
att ungdomarna befinner sig i en identitetskris och utforskar utan att ha gjort något 
ställningstagande. De är engagerade, har en god självkänsla, är inte lätta att påverka genom 
exempelvis grupptryck och har goda förutsättningar för bra relationer men engagerar sig sällan 
i dem. För tidig identitet är en tilldelad identitet som ungdomarna får när de inte har haft 
möjlighet att utforska och men har gjort ställningstaganden. De är inte flexibla i sitt tankesätt, 
följer andras beslut och anpassar sig efter andra i relationer. Vid identitetsförvirring saknar 
ungdomarna ställningstaganden. Det kan bero på att samhället inte ger utrymme till utforskande 
eller att tidigare utvecklingsfaser har haft en negativ utveckling och därför inte skapat samma 
möjligheter för ungdomen att utveckla en starkare identitet. Dessa har låg självkänsla, är 
lättpåverkade av grupptryck och har inga relationer (Marcia, 2006, 1980). En överblick av 
identitetsstatusarna kopplat till graden av utforskande och ställningstagande visas i figur 3.  

  

Figur 3. Marcias identitetsstatus beroende på utforskande och ställningstagande 

Högt ställningstagande 

 

 

 

Högt utforskande 

 

Uppnådd identitet 

 

För tidig identitet 

 

 

 

Lågt utforskande 
 

Moratorium 

 

Identitetsförvirring 

Lågt ställningstagande 

Hwang och Wängqvist (2014) s. 27 

 

 Kritik som har riktas mot Eriksons utvecklingsteori är att den är allt för vag och allmänt 
beskriven. De olika faserna är beskrivna utifrån vad det är som händer med oss men inte vad 
orsaken till att det händer. Utvecklas människan på det sättet på grund av olika sociala relationer 
som påverkar oss eller är det något som sker inom individen oberoende av det som finns runt 
omkring? Det beskriver aldrig Erikson, vilket inte heller var hans syfte att göra (Hwang, Frisén 
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& Nilsson, 2018). De olika faserna överlappar även varandra och är inte så tydligt avgränsade 
som det ser ut i teorin utan de kan förskjutas och ske en del utveckling samtidigt. En annan 
kritik är också att teorin bygger på få och begränsade fallstudier som Erikson har genomfört 
och att han inte var intresserad av att göra större och mer generaliserbara studier för att pröva 
om teorin stämmer (Hwang & Nilsson, 2011). Kritik som riktas mot Marcias teori är vidare att 
den inte är så starkt kopplad till Eriksons identitetsbegrepp och att den påstås ligga nära hans 
teori trots att den enligt kritiker missar Eriksons utvecklingsperspektiv och samspelet mellan 
sociala relationer och miljö (Hwang & Wängqvist, 2014).   

 

5.3 Socialkonstruktionistisk teori 
Enligt socialkonstruktionistisk teori finns det ingen kunskap som är objektiv och som finns av 
sig själv utan det är människor som skapar kunskapen genom daglig interaktion och det sociala 
sammanhang som de lever i. Många saker som tas för givet och tänker att de är oföränderliga 
är egentligen socialt konstruerade och upprätthålls genom att människor utbyter meningar och 
är medlemmar av samma samhälle eller kultur (Burr, 2003). Språket blir en viktig del i att kunna 
skapa och upprätthålla kategorier eftersom det är språket som ger dem en betydelse för oss 
(Burr, 2003; Lamsal, 2012). Hur människor ser på världen och de kategorier som används för 
att beskriva den är skapade av deras kultur och historia och just därför finns det inte en objektiv 
sanning utanför den sociala världen och det går inte säga att någon kunskap är närmare 
sanningen än någon annan kunskap (Burr, 2003). Kategoriseringar som används upprätthåller 
vissa sociala beteenden och exkluderar andra vilket skapar olika maktrelationer kring vem som 
får göra vad och vad vissa inte får göra exempelvis att det inte är lika accepterat att en hörande 
använder kroppskontakt för att få en människas uppmärksamhet som att en döv eller 
hörselnedsatt gör det. Detta förutsätter ju dock, eftersom att vara döv eller ha en 
hörselnedsättning inte alltid syns, att man vet om att individen är döv eller har en 
hörselnedsättning annars tros den vara hörande och därmed är inte beteendet accepterat. Till 
skillnad från psykologiska teorier som lägger avvikande beteenden hos individen lägger 
socialkonstruktionistisk teorin orsaker till avvikande på samhället. Det är alltså inte individen 
som har någon avvikande egenskap utan det är samhället som är anpassat efter majoriteten och 
därmed är den inte anpassad efter alla olika egenskaper som finns och därmed skapas 
exempelvis en funktionsnedsättning av samhälleliga strukturer. Enligt socialkonstruktionistisk 
teori finns det inte någon grundläggande egenskap hos människor som gör dem till det de är 
utan det är sociala konstruktioner runt om i kulturen och samhället som påverkar vilka de är 
(Burr, 2003). 

  Identiteten utvecklas genom sociala konstruktioner som finns i samhället som individen 
lever i och genom interaktioner med andra (Burr, 2003; Giddens, 1997; Lamsal, 2012). Allt 
runt oss påverkar val av beteende, tankesätt och vad som är rätt eller fel (Giddens, 1997) och 
Burr (2003) menar att individens beteende, tankesätt och känslor förändras beroende på vilka 
individen umgås med, vad de gör och varför de gör det. Sociala konstruktioner är exempelvis 
sociala könsroller, alltså vilka normer som är förknippade med det biologiska könet så som hur 
man ska klä sig och bete sig (Lamsal, 2012). Människor reflekterar ständigt över de sociala 
regler som skapas och upprätthålls genom våra handlingar och är medvetna om vilka 
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konsekvenser vårt beteende kan få om man bryter mot dessa sociala regler (Giddens, 1997). 
När kategorier ifrågasätts eller försöker utmanas genom att exempelvis använda kroppskontakt 
för att få någons uppmärksamhet som hörande, skapas det starkt motstånd från majoriteten och 
de som utmanar riskerar att bli marginaliserade (Burr, 2003). Alltså kanske följer individen de 
sociala reglerna som finns medvetet för att inte bryta mot dessa och i så fall bli avvikande och 
exkluderade från majoriteten som följer dessa regler. På så sätt är individerna själva med att 
skapa och upprätthålla de beteenden som är accepterade och inte (Giddens, 1997). De sociala 
systemen som finns i samhället påverkar hur människor beter sig samtidigt som de sociala 
systemen skapas av just dessa beteenden (Lamsal, 2012). Hur människor identifierar sig skapas 
genom de olika kategorier som finns i den kultur som människan lever i och som skapas i 
kommunikationen med andra. Identiteten skapas genom olika kategorier som ålder, kön, 
etnicitet och så vidare vävs samman. Varje kategori är kopplat till speciella egenskaper så som 
att tonåringar genomgår identitetskriser och utvecklas. Vissa kategorier är lätta att kombinera 
och identifiera sig med medan andra är svårare, exempelvis vid högre utbildningar är kategorin 
student lätt att kombinera med ungdom eftersom man ofta pratar om utbildning och utveckling 
kopplat till ungdomskategorin medan student och medelålders vuxen är svårare att kombinera 
och identifiera sig med eftersom utbildning och utveckling inte är förknippat med kategorin 
medelålders vuxen (Burr, 2003). Burr (2003) menar att kategorierna som finns i samhället 
ständigt utvecklar människors identiteter och att identitet inte är något som finns inom dem.  

 Genom vissa kategorier får individen även olika sociala positioner vilket ger oss rättigheter 
och skyldigheter. Positionerna kan vara viktiga för identitetsutvecklingen eftersom de kan bli 
begränsade i vad individen får göra och säga. Den sociala positionen gör att människor ser på 
sig själva på ett visst sätt och det påverkar hur de pratar och vad de anser är rätt eller fel. 
Kategorier och positioner som är dominanta och får fördelar i samhället upprätthåller att 
maktrelationerna mellan olika positioner inte ändras eftersom de gör motstånd till de som 
försöker utmana dessa sociala- och maktstrukturer. Om någon försöker utmana positionen att 
exempelvis kopplat till språk där hörande har mer makt än döva eftersom talspråk är 
dominerande i samhället. Att förändra den maktrelationen kan då innebära att individen möts 
av motstånd, hörande kan i en sådan situation bli av med en del av sin makt (Burr, 2003). 
Giddens (1997) menar att alla beslut som människor tar i sitt liv, vad de äter, vad de klär på sig, 
hur de beter sig är beslut om hur de vill vara. Dessa beslut påverkas av grupptryck, förebilder 
och så vidare.  

 Kritiken som har riktas mot socialkonstruktionistisk teori är att det finns några frågor som 
lämnas obesvarade som kan ha svar som är kopplade till psykologin. Den kan inte förklara 
emotionellt engagemang som vissa människor gör i vissa kategoriserade positioner och hur 
vissa vanemässigt tar till sig positioner och andra positionerar sig på ett sätt som inte gagnar 
dem. Socialkonstruktionistisk teori kan inte heller förklara varför vissa arbetar hårt för att få en 
egenskap eller motsätta sig dem. Den har också svårt att förklara begär, vilja, hopp och drömmar 
som människor har och hur dessa spelar roll i de beslut som de gör (Burr, 2003). Hwang, Frisén 
och Nilsson (2018) nämner också kritik mot om det verkligen inte finns några objektiva 
sanningar som att exempelvis tyngdlagen eller känslor skulle vara en social konstruktion. 
Socialkonstruktionistisk teori har svårt att besvara dessa frågor, och de tar inte heller hänsyn 
till biologiska aspekter.  
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5.4 Om teorianvändning i studien 
Tidigare studier har använt sig av utvecklingsteorier för att studera hur ungdomar med 
hörselnedsättning kopplat till bland annat andra funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 
(exempelvis Brunnberg, Lindén Boström och Berglund, 2008 och Mejstad, Heiling och Svedin, 
2009). I aktuell studie har Eriksons (1959, 1963) utvecklingsteori använts för att skapa 
intervjuguiden. Under tonårstiden är det just olika sociala roller som är viktigast för 
ungdomarna och deras identitetsutveckling. Erikson (1959, 1963) menar att det är viktigt för 
ungdomarna hur andra ser på dem, hur de upplever sig själva och hur dessa stämmer överens 
med varandra och samhällets ideal. Det är även viktigt att ungdomarnas tidigare roller förändras 
genom kamrater och olika förebilder och att de inte blir tilldelade roller som samhället förväntar 
sig av dem. Utifrån dessa grundläggande delarna för ungdomarnas identitetsutveckling enligt 
Eriksons (1959, 1963) utvecklingsteori skapades intervjuguidens olika teman; kompisar, 
upplevelser av mig, förebilder och roller i samhället. Det empiriska material som framkom 
utifrån de olika temana diskuterades sedan med vissa teoretiska resonemang. Marcias (2006) 
teori om identitetsutveckling användes för att diskutera resultatet kring hur ungdomarna 
upplevde sina sociala relationer och hur detta i sin tur ger möjligheter och svårigheter för 
ungdomar med hörselnedsättning att utveckla sin identitet. Marcias teori diskuterades också i 
relation till socialkonstruktionistisk teori kring hur identiteten skapas av sociala konstruktioner 
och hur dessa konstruktioner kan ha påverkat hur ungdomarna utvecklar sin identitet. Den 
teoretiska diskussionen syftar till att diskutera de möjligheter och svårigheter som ungdomar 
med hörselnedsättning möter i sociala relationer till kamrater och hur dessa påverkar deras 
identitetsutveckling.  

 

6 Metod 
Under denna rubrik kommer en presentation av vilken metod som har använts i aktuell studie. 
Detta följs av en beskrivning av de urvalskriterier som fanns och av tillvägagångssättet för att 
komma i kontakt med deltagarna. Sedan kommer en beskrivning av hur datainsamlingen har 
gått till. Därefter kommer analysprocessen beskrivas i detalj, studiens trovärdighet kommer att 
redogöras för och författarens förförståelse kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer de 
etiska ställningstaganden som har gjorts i denna studie att beskrivas.  

 

6.1 Val av metod 
Enligt barnkonventionen artikel 12 ska barn få möjligheter att uttrycka sina åsikter om det som 
rör dem i den mån de kan. Hur stor betydelse barnens åsikter får beror på deras ålder och 
mognad, det vill säga att barnens åsikter ska ges mer betydelse desto äldre och mer mogna de 
är (UNICEF, 1989). Genom att använda kvalitativa intervjuer lyfts barns perspektiv och enligt 
Fraser (2004) är grunden i barn- och ungdomsvetenskaplig forskningstradition att utgå från 
ungdomarnas egna perspektiv. Barns perspektiv innebär att barnen själva berättar om sina 
upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sina villkor, alltså barnets egna 
perspektiv (Englundh, 2009; Hallden, 2003; Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 
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2011). I kvalitativa studier är forskaren flexibel och styr intervjun efter deltagaren och det som 
framkommer under intervjun (Danielson, 2012; Henricson & Billhult, 2012), strukturen är ofta 
ostrukturerad med öppna frågor och intervjuerna genomförs på färre deltagare (Danielson, 
2012). I aktuell studie har en kvalitativ metod använts för att ta del av ungdomarnas upplevelser 
och erfarenheter kring deras sociala relationer till kamrater. Tidigare studier om ungdomar med 
hörselnedsättning har i mindre utsträckning intervjuat ungdomarna och i större utsträckning 
genomförts med hjälp av olika enkäter. Kunskapsläget som är beskrivet ovan visar att många 
studier är kvantitativa eller intervjuer med vuxna med hörselnedsättning som berättar om sin 
ungdomstid. Det är därför intressant att göra en studie där ungdomarna själva får berätta om 
sina upplevelser som ett komplement till tidigare studier.  

 

6.2 Urval 
Ett målinriktat urval innebär att forskaren utgår från forskningsfrågorna och ser vilket urval 
som skulle kunna besvara dessa på bästa sätt (Bryman, 2011). I denna studie har målinriktat 
urval används eftersom studien syftar till att undersöka den psykosociala hälsan hos ungdomar 
med hörselnedsättning och urvalet måste därför bestå av ungdomar som har en 
hörselnedsättning. Ungdomarna som deltagit i aktuell studie har en måttlig till grav 
hörselnedsättning och använder sig av CI eller hörapparat. Eftersom en lättare 
hörselnedsättning inte påverkar ungdomarnas hörsel i samma utsträckning hamnar de inte lika 
mycket mellan talande och tecknande samhällen som de med sämre hörsel. Enligt Erikson 
(1959, 1963) är det under puberteten och tonårstiden som utvecklingen av olika sociala roller 
sker och kamratgrupper, förebilder och ledarroller är viktiga för identitetsutvecklingen. Urvalet 
i studien är därför ungdomar i högstadiet då det är extra viktigt för ungdomars framtida 
utveckling vilket socialt sammanhang de befinner sig i.  

 Totalt är det nio deltagare i studien, två av dem går i integrerad skola och går i årskurs 6–9, 
det vill säga åldrarna 12–15 år, och sju av dem går i specialskola för döva och hörselskadade 
och går i årskurs 7–10, det vill säga åldrarna 13–16 år. Tre deltagare är pojkar och sex är flickor. 
Deltagarna har olika etniska bakgrunder men det finns inga urvalskriterier gällande kön eller 
etnicitet och därför har ingen vikt lagts vid detta. För att aktuell studies resultat ska bli mer 
levande har deltagarna fått typiskt svenska figurerade namn för att det inte ska gå att identifiera 
deltagarna. I tabell 1 visas en översikt av deltagarnas figurerade namn, kön, ålder och typ av 
skolform. 
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Tabell 1. Översikt av deltagarna. 

Deltagare Kön  Ålder Specialskola Integrerad 
skola 

Lisa F 15 X  

Anna F 14 X  

Kerstin F 12  X 

Pelle P 15  X 

Lotta F 16 X  

Kalle P 13 X  

Sofie F 16 X  

Linda F 13 X  

Tommy P 16 X  

 

6.3 Tillvägagångssätt för att nå deltagare 
För att komma i kontakt med ungdomar som gick i integrerad skola kontaktades 
Hörselverksamheten som tog reda på vilka ungdomar som kunde inkluderas i urvalet. 
Information och samtyckesblankett med bifogat frankerat svarskuvert skickades till sex 
ungdomar. 

  För att nå ut till ungdomar i specialskola gavs tillåtelse från rektor och lärare på en skola att 
ge information till klasserna 7–10. Jag informerade om studien klassvis i 5–10 minuter under 
lektionstid på talad svenska, svenskt teckenspråk eller båda beroende på klass. En 
informationslapp sattes upp i klassrummen med mina kontaktuppgifter: mobilnummer, mail 
och Skype för att ungdomarna skulle kunna ta kontakt på det sätt som de kände sig mest 
bekväma med. Det fanns även möjlighet för ungdomarna att söka kontakt med mig på ett kontor 
som lånades på skolan dagen som informationen lämnades muntligt till klasserna. Påminnelser 
om att lämna tillbaka samtycke om ungdomarna ville delta gjordes med hjälp av lärare samt vid 
två ytterligare besök som jag gjorde till skolan. 

 

6.4 Datainsamling 
Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande när forskaren 
vill få svar på specifika frågeställningar. Vid en semistrukturerad intervju brukar forskaren 
använda sig av specifika förutbestämda teman som ska tas upp samtidigt som forskaren måste 
vara flexibel och anpassa sig efter de svar som ges (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Detta 
förtydligas av Danielson (2012) som skriver att semistrukturerade intervjuer består av öppna 
frågor utan någon specifik ordning och att forskaren följer det som framkommer under 
intervjun. Denscombe (2009) beskriver att det är vanligt att en intervju balanserar mellan att 
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vara semistrukturerad och ostrukturerad. För att samla in data i den aktuella studien användes 
en semistrukturerad intervju baserad på olika teman. De teman som tagits fram är baserade på 
Eriksons utvecklingsteori och stadiet för ungdomar; kompisar, upplevelser av mig, förebilder 
och roller i samhället. Under varje tema fanns stödfrågor för att stötta ungdomarna och hålla 
dem till temat om det skulle behövas (se bilaga 2). Kunskapsläget rör sociala relationer och 
roller som finns i samhället och på så sätt är kunskapsläget kopplat till de olika temana. Däremot 
har de inte påverkat några specifika frågor eftersom syftet var att ungdomarna själva skulle få 
berätta om sina upplevelser utan att bli påverkade av några specifika frågor. Marcias teori om 
identitetsutveckling och socialkonstruktionistisk teori påverkade inte intervjuguiden utan 
användes för att analysera och förstå ungdomarnas berättelser. De slutgiltiga frågeställningarna 
anpassades efter de svar som framkom under intervjuerna och därmed det som ungdomarna 
själva upplevde var viktigt kopplat till de fyra ovan nämnda temana.  

 Danielson (2012) anser att en provintervju ska genomföras för att kontrollera att frågorna är 
bra, att inspelningsutrustning fungerar och att tiden är tillräcklig. Inför denna studie 
genomfördes en provintervju med en ungdom som har en språkstörning. Provintervjun ledde 
inte till några förändringar av teman men gav stöd om hur intervjuerna skulle genomföras för 
att stötta ungdomarna att förstå vad det frågades efter. Förändringarna utmynnade i stödfrågor 
som skulle hjälpa ungdomarna att förstå frågan, till exempel att fråga hur ungdomarna skulle 
beskriva sig själva istället för hur de upplever sig själva.  

 Denscombe (2009) menar att det är vanligast att intervjuerna spelas in med ljudupptagning 
eftersom deltagarna kan känna sig mer obekväma när det ska filmas. I denna studie fick 
ungdomarna själva välja vilket språk de ville använda under intervjun och därmed hur 
intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna som genomfördes på svenska (5 stycken) spelades in 
med ljud, de på svenskt teckenspråk (2 stycken) och en kombination av dessa (2 stycken) 
filmades. Intervjuerna i denna studie genomfördes på olika platser. Ungdomarna som gick i 
specialskola genomförde intervjuerna på skolan under skoltid, en av deltagarna från integrerad 
skola genomförde intervjun på skolan men efter skoltid. Den andra deltagaren i integrerad skola 
genomförde intervjun på sin förälders kontor under en ledig dag. Intervjuerna pågick från den 
kortaste på 25 minuter till den lägsta som tog 1 timme och 15 minuter.  

 

6.5 Databearbetning och analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på manifest och latent nivå. Manifest 
innehållsanalys innebär att analysen ligger nära texten, där det som är synligt beskrivs medan 
latent innebär en djupare analys av det som ligger ”mellan raderna” (Graneheim & Lundman, 
2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Manifest innehållsanalys får dock inte vara för 
textnära eftersom att helheten kan försvinna, utan istället krävs en mindre grad av abstraktion 
och tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Data som har samlats in, exempelvis 
transkriberade intervjutexter, analyseras genom att forskaren söker efter meningsenheter. 
Meningsenheter kan vara ord och meningar som är relevanta för syftet. Dessa tas ut och 
kondenseras, vilket innebär att kärnan i meningen skrivs ut. De kondenserade meningarna lyfts 
sedan till en mer abstrakt nivå genom olika koder som är en beteckning som beskriver 
meningsenhetens innehåll. Koder som har liknande innehåll bildar sedan olika kategorier 
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(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna studie har 
data analyserats genom kvalitativ innehållsanalys på det sätt Graneheim och Lundman föreslår 
och data har analyserats med den textnära manifesta innehållsanalysen. Nedan kommer en 
beskrivning av hur analysen i aktuell studie genomfördes: 

1. Intervjuerna transkriberades allt eftersom de genomfördes. De transkriberades nästintill 
ordagrant med justeringar av meningsföljd för att rätta till vissa felsägningar. 
Information som framkom under intervjuerna så som namn, städer och skolor togs bort 
under transkriberingen.  

2. Då transkriberingen var klar lästes texterna igenom för att få en helhetsbild av vad data 
handlade om och diskuterades med handledare för att se om uppfattningen av texten var 
likvärdig.  

3. Tredje steget var att ta ut meningsenheter genom att välja ut citat från intervjuerna som 
var relevanta för syftet. Det gjordes genom att färgmarkera i transkriberingen och skriva 
över dem i ett separat dokument där analysen fortsatte.  

4. Meningsenheterna kondenserades genom att de citat som valts ut gjordes kortare och 
det centrala i uttalandet togs ut. 

5. De kondenserade meningsenheterna blev sedan kodade med ett kort ord eller några ord 
som beskrev innehållet.   

6. Dessa koder blev sedan underkategoriserade till vad det innehöll och vad det handlade 
om. 

7. Underkategorierna sorterades sedan ihop till dem som handlade om liknande saker och 
skapade gemensamma kategorier för olika underkategorier. 

8. Materialet skrevs ut och klipptes isär för varje meningsenhet med följande 
kondensering, kod, underkategori och kategori och lades ut på ett bord i de kategorier 
som först skapats.  

9. Meningsenheterna lästes och flyttades runt till möjliga kategorier och underkategorier 
som stämde bättre överens med varandra än den första kategoriseringen.  

Exempel på hur analysprocessen såg ut visas i tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocess. 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategor
i 

Kategori 

”Dom kompisarna som jag 
har här i X (stad där skolan 
ligger) är ju dom från skolan, 
i X (annan stad) då har jag ju 
fått kompisar via min kille 
och såna saker” 

Mina kompisar 
har jag fått i 
skolan eller 
genom min 

pojkvän 

Kompisar Att knyta 
kontakter 

Kompisar är 
viktiga men det 

är svårt 

”När jag inte hör, då fattar 
inte jag och då hamnar jag 
bakom och då blir det såhär 
att alla andra skrattar och så 
sitter man där: oj ja, vad 
händer nu?” 

När jag inte hör 
hänger jag inte 
med i vad som 

sägs 

Kommunikation Hänger inte 
med i samtalen 

Kommunikation 
är bra men den 
fungerar inte 

alltid 

”Jag önskar att jag hade 
modet att säga till mer och 
prata upp, men jag är rädd 
för att prata upp för jag hör 
inte riktigt” 

Jag vill säga ifrån 
mer men jag 

vågar inte 
eftersom jag inte 

hör 

Hålls tillbaka Kan inte vara 
mig själv 

Kommunikation 
är bra men den 
fungerar inte 

alltid 

 

10. Under tiden då resultatet skrevs ihop syntes andra kategorier och underkategorier som 
vissa meningsenheter skulle passa bättre in under och därmed flyttades meningsenheter 
runt ytterligare en gång.  

11. Analysen ledde fram till ett tema med två kategorier. Den första kategorin är kompisar 
är viktiga men det är svårt och den andra kategorin är kommunikation är bra men den 
fungerar inte alltid. Dessa kategorier bildade temat kompisar är en betydelsefull del i 
psykosocialt välbefinnande hos ungdomarna.  

12. Resultatet diskuterades med hjälp av de valda teorierna kopplat till hur ungdomarna 
upplevde sina sociala relationer och vilka möjligheter och svårigheter de upplevde fanns 
med att skapa och upprätthålla relationer samt hur deras identitetsutveckling påverkas.  

 

6.6 Trovärdighet 
Vid en kvalitativ innehållsanalys talar man om giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och 
överförbarhet istället för om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som är vanligt inom 
kvantitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Giltighet innebär att resultatet 
motsvarar det som är syftet med studien och att det görs en tydlig beskrivning av val av 
deltagare, antal deltagare och analysprocessen. Giltigheten stärks även av att ha med citat från 
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intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Aktuell 
studie har en tydlig beskrivning av det urval som deltar i studien och hur analysprocessen har 
genomförts för att kunna stärka giltigheten. Resultatet stärks även med citat från deltagarna för 
att kunna visa på en variation av deltagare. Tillförlitlighet i en studie stärks av att forskaren 
motiverar sina ställningstaganden under forskningsprocessens alla delar och att ingen relevant 
data har exkluderats eller irrelevant data har inkluderats. Tillförlitligheten blir även stärkt av att 
fler personer har deltagit i analysprocessen och de koder och teman som framkommit stämmer 
med data som samlats in (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). För att kunna stärka tillförlitligheten i denna studie har alla delar i forskningsprocessen 
presenterats i studien för att beskriva på ett tydligt sätt för läsaren, analysen och arbetet har även 
setts över och diskuteras med en handledare. Delaktighet är forskarens påverkan av data, 
forskning kan aldrig vara oberoende av forskaren eftersom det är forskaren som har genomfört 
intervjuerna däremot är det viktigt att det är intervjupersonernas röster som lyfts i resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Genom en 
medvetenhet om förförståelsens påverkan på en studie som presenteras nedan har påverkan på 
aktuell studies resultat försökt att undvikas så långt det är möjligt. Det stärks även att det är 
ungdomarnas röster genom att ha med citat från intervjuerna och att studien utgår från barns 
perspektiv. Överförbarhet används för att bedöma i vilken utsträckning som resultatet kan 
överföras till andra situationer eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). På grund av den lilla, specifika urvalsgruppen skulle man kunna 
tänka att denna studies resultat kan gälla för andra ungdomar med hörselnedsättning i Sverige.  

 

6.7 Egen förförståelse 
Trovärdighet handlar utöver ovan beskrivna begrepp även om hur forskarens förförståelse så 
som erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar har påverkat analysprocessen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Henricson och Billhult (2012) menar att det är viktigt 
att forskaren reflekterar kring sina egna förkunskaper och erfarenheter kring det som ska 
studeras vid en kvalitativ studie. Det ska medvetandegöra forskaren om dessa och även hur 
detta kan påverka resultaten av studien.  

 Vid ungefär 10 års ålder var det första gången som jag kom i kontakt med döva och personer 
med hörselnedsättning. Jag tränade i en idrottsklubb där det fanns fem döva flickor, jag lärde 
mig att teckna alfabetet för att kunna kommunicera med dem och de lärde mig tecken allt 
eftersom. När jag gick i årskurs sex skulle alla läsa ett b-språk och jag valde att läsa teckenspråk, 
vilket jag fortsatte med fram till gymnasiet. I gymnasiet läste jag samhällsprogrammet med 
inriktning teckenspråk, vilket innebar att vi hade ungefär sex timmar teckenspråkslektioner i 
veckan. Under gymnasietiden arbetade jag som språkstöd för en döv pojke i ett kommunalt 
fritids på sommarlov och andra lov under året. Efter gymnasiet läste jag programmet 
socialpsykiatrisk vård på Högskolan Väst och tog en filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap. 
Under mina studier arbetade jag en termin som teckenspråkslärare för nybörjare på Komvux. 
Efter examen har jag arbetat som kurator på en specialskola för döva och hörselskadade under 
drygt ett år och arbetat nära ungdomar och vuxna som är döva eller har en hörselnedsättning 
och använder CI eller hörapparat samt haft kontakt med deras familjer. 
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6.8 Forskningsetiska ställningstaganden 
I den här delen kommer de etiska ställningstaganden som har gjorts i aktuell studie att beskrivas 
och redogöras för med rubrikerna; informerat samtycke, förvaring av data, skydd av deltagarnas 
intresse och etiska ställningstaganden under intervjuerna.  

 

6.8.1 Informerat samtycke 

Denscombe (2009) menar att alla deltagare ska ge sitt samtycke till att delta i studien och att de 
måste få tillräcklig information om studien för att kunna besluta om deltagande. Enligt 
Denscombe (2004, 2009) betyder ett informerat samtycke att man har fått information om det 
grundläggande delarna för studien. Det vill säga information om syfte, urval, vad det innebär 
om man deltar i studien och vad som förväntas av deltagarna i tid och engagemang, i vilket 
syfte som studien kommer att användas, hur datasäkerhet och anonymitet garanteras, 
deltagandets frivillighet, vem forskaren är samt datum och underskrift. Ungdomar som är 15 år 
anses enligt (Kjellström, 2012) kunna besluta om sitt deltagande utan vårdnadshavares tillstånd 
då de är mogna nog att förstå vad deltagandet innebär. Ungdomarna fick inför denna studie 
information genom utlämnade informationsblad där det framkom att intervjuerna var frivilliga 
och att de skulle spelas in via ljud eller film beroende på vilket språk de valde att använda under 
intervjun. Ungdomarna som gick i specialskolan som ville delta fick enskild information av 
mig i ungefär 5 minuter där informationsbladet och samtyckesblanketten förklarades för 
ungdomen muntligen (talad svenska, svenskt teckenspråk eller en kombination av dessa). De 
fick själva välja om de ville lämna samtycket i ett kuvert i en brevlåda till elevhälsan på skolan 
där de sedan hämtades eller få ett frankerat kuvert att posta till mig. De som gick integrerat fick 
sina informationsblad via hörselverksamheten med bifogade frankerade svarskuvert. I 
informationsbladet fanns kontaktuppgifter till mig ifall det hade frågor. De som var under 15 år 
behövde ha sina vårdnadshavares godkännande, de som var över 15 år valde att skriva på utan 
vårdnadshavares godkännande. För att se informationsblad och samtyckesblankett för aktuell 
studie i sin helhet, se bilaga 3. 

 

6.8.2 Förvaring av data 

Uppgifter som samlas in under en studie är viktigt att förvara på rätt sätt så att inte informationen 
hamnar fel. Förvaras uppgifterna i en dator måste dessa lösenordskyddas (Denscombe, 2009). 
Kjellström (2012) påtalar vikten av att deltagarnas integritet ska skyddas så långt som det är 
möjligt och därmed ska uppgifter skyddas och avidentifieras. Uppgifterna som samlades in 
under aktuell studie förvarades på en dator där transkriberingarna var lösenordskyddade och 
ljud- och filmupptagningarna av intervjuerna förvarades i en låst mapp. Under transkriberingen 
togs all information som skulle kunna kopplas till deltagarna bort, det vill säga namn, skolor 
och städer har anonymiserats. Detta är av extra betydelse då urvalsgruppen är en så specifik och 
liten grupp.  
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6.8.3 Skydd av deltagarnas intresse 

Denscombe (2009) menar att inga deltagare ska fara illa på något sätt av att delta i studien 
varken fysiskt eller psykiskt inte heller på annat sätt och därför ska informationen hanteras på 
ett konfidentiellt sätt. Anderson (2004) beskriver att forskning med barn kan påverka dem 
genom att de blir upprörda eller oroliga, speciellt om forskningen rör sociologiska och 
psykologiska områden. Innan aktuell studien påbörjades diskuterades syftet med studien 
tillsammans med handledaren om vad som skulle studeras och i vilken mån detta kan 
genomföras på bästa sätt utan att påverka deltagarna. Eftersom studien handlar om 
ungdomarnas upplevelser av sin psykosociala hälsa är detta viktigt att ta hänsyn till. 
Deltagandet i studien skulle kunna väcka tankar och känslor kring sina upplevelser av sin 
funktionsnedsättning, att tillhöra en minoritetsgrupp (ungdomar med hörselnedsättning) och om 
utanförskap i de fall ungdomarna har sådana upplevelser. Då frågorna rör upplevelser på ett 
mer generellt plan bedömdes det att det inte blir någon stor påverkan på deltagarna och om det 
i något fall skulle skapa tankar hos deltagarna om sin situation och psykosociala hälsa fanns 
information kring kuratorskontakt med i informationsbladet, se bilaga 3.  

 

6.8.4 Etiska ställningstaganden under intervjuerna 

Vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren några övergripande teman som ska tas upp 
men följer deltagarna och hur mycket de vill berätta och om vad (Bryman, 2011; Denscombe, 
2009). På så sätt är det deltagarna som bestämmer och styr över intervjun och vad de känner att 
de vill berätta om (Danielson, 2012). Inför denna studie genomfördes några etiska 
överväganden kring intervjuerna eftersom det kan vara ett känsligt ämne för ungdomar att 
berätta om kamrater och sociala relationer. I aktuell studie användes semistrukturerade 
intervjuer med övergripande teman och öppna inledningsfrågor så att ungdomarna själva fick 
bestämma vad de ville berätta och hur mycket de ville berätta. Makten över vad som skulle 
pratas om inom de olika teman som fanns låg hos ungdomarna själva för att de inte skulle känna 
sig obekväma. Intervjuerna inleddes med att detta förklarades och att de kunde få några 
följdfrågor för att få berätta mer men att det var helt upp till dem hur mycket eller lite de ville 
berätta.   

 

7 Resultat och analys 
Aktuell studie har syftat till att undersöka hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sin 
psykosociala hälsa utifrån sina sociala relationer och hur dessa påverkar deras möjligheter till 
identitetsutveckling. Genom analysen av ungdomarnas berättelser framkom det att ungdomarna 
upplevde att kompisar var viktiga för dem men också att det fanns många svårigheter med att 
umgås med dem och att lära känna andra ungdomar utanför skolan. Detta ledde till den första 
kategorin; kompisar är viktiga men det är svårt. Ungdomarnas upplevelser av att vara en del av 
olika grupper påverkades av hur kommunikationen fungerade i kompisrelationerna. Det ledde 
till att ungdomarna lätt blev utanför, kände sig passiva och inte som sig själva. Utifrån dessa 
upplevelser framkom den andra kategorin; kommunikation är bra men den fungerar inte alltid. 
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Tillsammans skapade kategorierna temat; kompisar är en betydelsefull del i psykosocialt 
välbefinnande för ungdomarna. I resultatet beskrivs kategorierna mer ingående och citat från 
de intervjuade ungdomarna används för att förstärka resultatet. Ungdomarna har i resultatet fått 
figurerade och typiskt svenska namn för att ge liv åt resultatet, och namn på kompisar, skolor 
och städer har tagits bort för att ungdomarna inte ska kunna identifieras. Efter varje kategori 
kommer en sammanfattning av resultatet och analys utifrån Marcias (2006) teori om 
identitetsutveckling och socialkonstruktionistisk teori (Burr, 2003). Diskussionen berör vilka 
möjligheter och svårigheter som ungdomar med hörselnedsättning möter kopplat till sociala 
relationer och identitetsutveckling. 

 

7.1 Kompisar är viktiga men det är svårt 
Ungdomarna berättade om var deras kompisar fanns och hur de hade lärt känna dem, hur de 
umgicks och varför det kunde vara svårt med kompisar. Detta skapade första kategorin; 
kompisar är viktiga men det är svårt. 

 Upplevelser av att ha många kompisar var ständigt återkommande i ungdomarnas 
berättelser. Ungdomarna uttryckte inte att de var ensamma utan att de hade många kompisar att 
umgås med men att dessa kompisar fanns i skolan. Kompisar hemma där ungdomarna bor eller 
i andra miljöer där ungdomarna spenderar tid utanför skolan var ytterst sällsynt. Att komma till 
skolan och träffa sina kompisar var därför viktigt och roligt eftersom skolan blev, utöver att 
vara just skola, även en plats där mycket av det sociala samspelet med jämnåriga skedde;  

”Det är kul att vara med kompisar och så där (på elevhemmet) också 
eftersom jag har väldigt få hemma.” (Lisa) 

”Jag umgås typ inte med så många, när jag väl umgås då är det här i 
skolan.” (Lotta) 

 Hela klasser och andra klasser på skolan nämndes som ungdomarnas kompiskrets men 
samtidigt umgicks de inte med alla dessa utan ungdomarna hade några enstaka kompisar som 
stod dem nära. Det fanns inte alltid någon förklaring till varför det var så men ungdomarna 
upplevde att det var tråkigt att de inte umgicks med alla kompisar eftersom det fanns fler 
kompisar som de ville umgås med men de gjorde inte det. Ungdomarna umgicks inte heller 
med sina kompisar på fritiden. Det kunde hända att de stötte på varandra någonstans men de 
planerade inte att de skulle träffas eller göra något efter skolan. Umgänget med kompisarna 
skedde i skolan under skoltid och utanför skolan höll de kontakt via sociala medier;  

”Vi är många elever i klassen och vi brukar umgås med varandra men dom 
bästa är dom tre… vi brukar umgås på rasterna.” (Linda) 
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”Jag kan ju träffa dom (klasskompisarna) ibland ute och så men det är ju 
inte så att ’aa men vi ses i helgen’, ’vad gör vi i helgen?’.” (Sofie) 

 Anledningen till att de inte umgicks utanför skolan menade ungdomarna bland annat var att 
det var svårt att träffas. Svårigheten låg i att de ofta bodde långt från varandra vilket innebar att 
det var krångligt att ta sig till varandra, det tog lång tid och krävde större planering än om de 
bodde nära. De nämnde även att avståndet ledde till att de var tvungna att umgås under en längre 
tid, antingen en hel dag eller kanske till och med sova över hos varandra och det var inte alltid 
något som de ville göra. Ibland ville de bara umgås en kortare stund men eftersom det inte gick 
så träffades de inte alls istället. Tvärtemot de kompisarna som fanns i skolan men som bodde 
långt från varandra fanns det ungdomar som hade någon kompis hemma men som de inte kunde 
umgås med på grund av att de bodde långt från skolan och därför hade långa sträckor att pendla 
varje dag vilket tog tid och då försvårades möjligheterna att umgås; 

”För längesedan när jag var liten så bodde jag i den gamla lägenheten då 
kände jag X (namn) och X (namn)… vi är inte vänner nu, jag flyttade…där 

finns inga kompisar nära.” (Anna) 

”Det är ju inte alltid man har tid, vi bor ju så långt från varandra.” (Lotta) 

 Ungdomarna berättade om hur de hade träffat de få kompisar som fanns utanför skolan. Det 
visade sig att de flesta kompisarna som fanns utanför skolan hade ungdomarna lärt känna genom 
andra, som till exempel sina syskon eller sin partner. Att ha en relation till någon antingen i 
familjen som ett syskon eller utanför familjen som en partner skapade möjligheter för 
ungdomarna att kunna knyta kontakter till andra utanför skolan. Syskonets eller partnerns 
kompisar blev ungdomarnas kompisar också och de umgicks mycket med dessa på sin fritid. 
Familj och släktingar sågs också som kompisar, så som kusiner. Ett annat forum där de hade 
lärt känna varandra var internet och sociala medier. Där kunde de lära känna andra med liknande 
erfarenheter som de inte hade träffat tidigare men även hålla kontakt med de kompisar som de 
hade sedan tidigare men inte kunde träffa ofta på grund av avstånden;  

Jag har många kompisar på internet…dom är typ mina bästisar… jag har 
fyra internetkompisar, två av dom är hörselskadade precis som jag, en har 
jag träffat på riktigt…en har väl liksom…vi har henne på snap.” (Kerstin) 

”Dom kompisarna som jag har här i X (ort där skolan ligger) är ju dom 
från skolan, i X (annan ort i landet) då har jag ju fått kompisar via min kille 

och såna saker.” (Sofie) 



31 
 

 Kompisrelationerna blev beskrivna som positiva och att kompisarna var omtänksamma och 
brydde sig om ungdomarna och att de tog hand om dem ifall något hände. Att de kunde dela 
sina erfarenheter med andra ungdomar med hörselnedsättning var något som uppskattades och 
skapade goda kompisrelationer till dem. Familj och släkt skämde gärna bort ungdomarna 
genom att de gav dem saker utan att de bad om det. Att vara bortskämd av sin familj var en 
upplevelse som både var rolig och jobbig eftersom syskonen inte blev lika bortskämda och inte 
fick lika mycket saker. Det kom även upp exempel som var mindre positiva där andra grupper 
som ungdomarna själva inte var kompisar med var elaka mot dem eller retade dem för att de 
var annorlunda jämfört med dem. En ungdom berättade om en grupp med killar som hade 
kommit fram till honom på fotbollsplanen och började peta på hans hörapparater och ifrågasätta 
dem; 

”Dom spelar tuffa och ska kolla vem jag är och vill bråka…dom går fram 
till mig och ’vad är det här’ (petar på hörapparaten) då säger jag ’pilla 

inte i mitt öra’.” (Kalle) 

”Dom är jättebra på att umgås och prata, om jag är ledsen tar dom hand 
om mig.” (Anna) 

 Andra människor runt omkring upplevde ungdomarna som intressanta på grund av sin 
hörselnedsättning. De frågade gärna om hur ungdomarna hanterade vissa situationer och hur 
det fungerade att leva med hörselnedsättning. Många var även imponerade av att de kunde 
kommunicera via teckenspråk vilket uppmärksammades av ungdomarna eftersom de upplevde 
att många tittade på dem när de använde teckenspråk. En ungdom berättade om en situation hon 
var med om på bussen till skolan när andra ungdomar tittade på dem och försökte härma;  

”Jag tycker det är coolt att folk kan titta för att vi tecknar och jag tycker att 
det är coolt att teckna, förut tyckte jag att det var lite pinsamt att teckna 

men folk tycker ju att det är coolt.” (Lisa) 

”Dom tycker ju att det är intressant att jag är hörselskadad och så dom 
frågar ju mycket och så, så det är ändå kul att man kan förklara för dom.” 

(Sofie) 

7.1.1 Sammanfattning och analys av kompisar är viktiga men det är svårt 

Resultatet visar att det kan vara svårt att skaffa kompisar utanför skolan på grund av att 
ungdomar med hörselnedsättning kan behöva gå i skola på annan ort. Detta visar på att 
kontexten som ungdomarna befinner sig i påverkar deras möjligheter att få kompisar och att 
kunna umgås med dem. Enligt socialkonstruktionistisk teori påverkar kulturella och sociala 
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strukturer som finns i samhället hur ungdomar utvecklas (Burr, 2003). Å ena sidan har 
ungdomar i allmänhet den största delen av sina sociala nätverk i skolan (BRIS, 2017; 
Folkhälsomyndigheten, 2014). Å andra sidan kan ungdomar med hörselnedsättning skapa sina 
sociala nätverk i en miljö längre bort från hemmet om de går i skola på annan ort och i vissa 
fall bor kompisarna utspritt över landet. Alternativa miljöer utanför skolan där ungdomar i 
allmänhet skulle kunna träffa nya kamrater nära hemmet är olika fritidsaktiviteter, grupper eller 
föreningar. Samhället är utifrån socialkonstruktionistisk teori konstruerat efter 
majoritetsbefolkningens förutsättningar och behov, vilket även gäller miljöerna som nämndes 
ovan (Burr, 2003). På grund av att ovan nämnda miljöer inte är anpassade efter ungdomar med 
hörselnedsättning och deras behov kanske de undviker dem eftersom det kan vara svårt för 
ungdomarna att känna sig inkluderade och att de är en del av det sociala samspelet.  

 Enligt Marcias (2006) teori om identitetsutveckling behöver ungdomar i allmänhet få 
möjlighet att utforska sociala roller i olika miljöer för att kunna utveckla en fullbordad identitet. 
Eftersom ungdomar med hörselnedsättning inte ges samma möjligheter till att utforska sociala 
roller utanför skolan och hemmet får de inte samma förutsättningar för att kunna utveckla sin 
identitet. Ungdomarna utforskar istället i ganska kontrollerade miljöer, skolan och hemmet 
medan friare miljöer med kompisar på fritiden inte utforskas i samma utsträckning. Det kan 
leda till att ungdomar med hörselnedsättning utvecklar vad Marcia (2006) kallar en för tidig 
identitet där de blir tilldelade en roll av andra, exempelvis som hörselnedsatt. Enligt 
socialkonstruktionistisk teori ses de då som avvikare och tillskrivs vissa förväntade egenskaper 
av majoritetssamhället (Burr, 2003). Ungdomarna kan då enligt Marcias (2006) teori om 
identitetsutveckling göra ett ställningstagande efter de förväntade egenskaperna och att det är 
så som de är och ska vara och därmed identifierar sig utifrån samhällets kategorisering. Det kan 
också vara så att ungdomarna med hörselnedsättning utvecklar en identitetsförvirring och inte 
har tagit några ställningstaganden för att de inte har fått möjlighet att utforska, exempelvis för 
att samhället inte tillåter dem (Marcia, 2006). Får ungdomar i allmänhet en identitetsförvirring 
är de osäkra, ofta ensamma och har svårt med relationer till andra (Marcia, 2006), vilket kan 
försvåra ungdomarnas situation ytterligare eftersom de redan på grund av sin hörselnedsättning 
hamnar i en svårare social situation jämfört med majoritetsbefolkningen. Ungdomar i allmänhet 
kan även få en fullbordad identitet och därmed både ha utforskat olika sociala roller och miljöer 
samt tagit ställningstaganden (Marcia, 2006). Ungdomar med hörselnedsättning kan ha fått 
utforska inom de begränsade miljöer och roller som de av samhället får möjlighet att utforska. 
Det kan betyda att ungdomarna utvecklar en fullbordad identitet baserat på det som de har 
utforskat i skolans miljö och inte i någon större utsträckning i andra miljöer eller andra roller i 
samhället.  

 Resultatet visar även att sociala relationer till andra är viktiga för att ungdomarna med 
hörselnedsättning ska kunna bredda sina sociala nätverk, de får ofta kompisar utanför skolan 
genom exempelvis syskon och partners. Ungdomarna upplevs även både som intressanta och 
avvikande av andra grupper i samhället på grund av att de har andra egenskaper än 
majoritetsbefolkningen. På grund av kontextberoende svårigheter för att få sociala relationer 
utanför skolan som nämndes ovan blir relationerna som ungdomar redan har viktiga. Utifrån 
socialkonstruktionistisk teori är samhällets strukturer anpassade efter normen (Burr, 2003). 
Därför blir sociala relationer som de har till syskon, partners eller andra kompisar viktiga för 
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att komma i kontakt med andra ungdomar och få nya kompisar. Majoritetssamhället ser enligt 
socialkonstruktionistisk teori dem som inte följer normen som avvikare (Burr, 2003) och det 
kan vara en orsak till varför de behandlar ungdomar med hörselnedsättning annorlunda än 
hörande ungdomar eftersom de tycker att det är synd om dem och att de behöver skyddas eller 
stöttas för att kunna klara sig.  

 Marcia (2006) beskriver i sin teori om identitetsutveckling att ungdomar i allmänhet måste 
få utforska olika sociala roller för att kunna göra ställningstaganden kring värderingar och vem 
de vill vara. Eftersom att ungdomar med hörselnedsättning ibland blir sedda som intressanta av 
några och av andra blir de retade eller utfrusna får de uppleva motstridiga roller och det kan 
leda till att de upplever det svårt att göra ställningstaganden kring exempelvis hur de vill vara 
som person. Detta kan leda till att de väljer att ta ställningstaganden baserat på egenskaper som 
andra tillskriver dem, exempelvis att de behöver bli omhändertagna, inte klarar sig själva, inte 
är lika mycket värda på grund av att de inte hör eller skiljer sig från normen. De motstridiga 
rollerna kan göra att ungdomarna utvecklar en för tidig identitet och tar ställning till det som 
nämndes ovan utan att utforska vilka möjliga sociala roller som finns. Det kan också leda till 
att ungdomar med hörselnedsättning utvecklar en identitetsförvirring och inte tar några 
ställningstaganden alls (Marcia, 2006). Det kan lika väl vara så att dessa olika roller och 
bemötanden som ungdomarna upplever kan leda till att de utvecklar en fullbordad identitet 
eftersom beteendena kan hjälpa dem att göra ställningstaganden kring vilka beteenden som de 
tycker är okej och hur de själva vill vara (Marcia, 2006). 

 Avslutningsvis bör dock påpekas att allt inte behöver vara negativt för ungdomar med 
hörselnedsättning när det gäller sociala relationer. Ungdomarna i aktuell studie visar också att 
de är nöjda med sina kompisrelationer, och att de fungerar bra till största delen i sociala 
sammanhang så länge anpassningarna genomförs, vilka ibland glöms bort av kompisar och 
personal. De menar ändå att det oftast fungerar bra och att de har kompisar som stöttar dem 
genom att säga till andra om att de måste anpassa sig, förklara eller upprepa vad som sägs. 
Andra ungdomar i studien säger emot sig själva när de berättar om sina upplevelser vilket kan 
vara ett tecken på osäkerhet och att de inte har tagit ställningstaganden till värderingar och 
åsikter. Det kan innebära att de genomgår en identitetskris som enligt Marcias (2006) teori om 
identitetsutveckling innebär att de befinner sig i ett moratorium och alltså är inne i en period av 
utforskande. Det kan bero på att det är svårt för ungdomarna att ta olika ställningstaganden 
eftersom samhället begränsar dem i sina möjligheter till utforskande. Genom ovanstående 
diskussion visas hur stor vikt som ligger på de samhälleliga strukturerna som finns. Å ena sidan 
vill och kan ungdomar med hörselnedsättning ha sociala relationer och umgås med sina 
kompisar. Å andra sidan begränsas de av socialt och kulturellt konstruerade strukturer som finns 
i samhället som inte släpper in dem. Det gör att ungdomar med hörselnedsättning har svårare 
att bli integrerade och utveckla en fullbordad identitet än hörande ungdomar.   
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7.2 Kommunikation är bra men den fungerar inte alltid 
Ungdomar i allmänhet umgås ofta genom socialt samspel där kommunikation är en stor och 
viktig del, vilket kan göra det svårt för ungdomar med hörselnedsättning att vara delaktiga. 
Ungdomarna i aktuell studie beskrev situationer som de upplevde var svåra, jobbiga och att de 
kände sig utanför. Det skapade kategorin; kommunikation är bra men den fungerar inte alltid. 

 Ungdomarna beskrev att det fanns olika svårigheter med att umgås med sina kompisar och 
berättade om en känsla av att de inte riktigt hörde till även om de inte kände sig utanför i någon 
större utsträckning. Ofta berodde känslan av att vara utanför på att sättet som kompisarna 
umgicks på inte alltid fungerade för ungdomarna med hörselnedsättning. Ett exempel var att 
kompisarna umgicks genom Skypesamtal på nätet efter skoltid vilket var ett svårt sätt att 
kommunicera på för dem med hörselnedsättning eftersom det var svårt att höra vad alla sa och 
krångligt med hörlurar och hörapparater samtidigt. Det handlade inte om att någon var elak mot 
dem eller att de upplevde att de inte fick vara med, snarare tvärtom att alla var inbjudande och 
att de fick vara en del av gruppen men att kompisarna inte var medvetna om de svårigheter som 
uppstår i vissa situationer för dem med hörselnedsättning;  

”Alltså det är ju fortfarande såhär jag kan ju hänga med dom för dom är ju 
inte taskiga på något sätt utan det är liksom… det känns… jag är inte 

liksom en del av den gruppen.” (Kerstin) 

 Mycket av det som påverkade ungdomarnas känsla av att ha goda sociala relationer var 
kopplat till kommunikation och att de inte kunde höra vad kompisarna sa eller att de inte hängde 
med i konversationen när många var inblandade samtidigt. När kompisarna inte kunde 
kommunicera på det sättet som krävdes för att ungdomarna skulle kunna vara delaktiga 
hamnade de ofta utanför i det sociala samspelet. Det upplevdes jobbigt att de andra kunde 
kommunicera och förstod allt medan ungdomarna med hörselnedsättning inte kunde det vilket 
ledde till känslor av utanförskap. För att kompensera i de situationer som ungdomarna inte 
hörde försökte de läsa på kompisarnas läppar vilket var svårt eftersom det krävdes att 
ungdomarna kunde se kompisarnas mun och att de pratade väldigt högt och tydligt. Ett annat 
sätt var att de tittade på kompisarna för att se vad de gjorde och försökte följa efter dem vid 
tillfällena som ungdomarna inte hörde eller inte kunde använda sina tekniska hjälpmedel vilket 
gjorde att ungdomarna blev nästintill döva. Det visade sig dock vara svårt för ungdomarna i 
vissa situationer eftersom det inte var lätt att se allt som de andra gjorde och det var ofta 
ansträngande för att de skulle kunna följa med i vad som hände. Att umgås och kommunicera 
blev ansträngande både för ungdomarna men även för deras kompisar som ständigt behövde 
vara medvetna och tänka på att de skulle höra och vara delaktiga;  

”När jag inte hör, då fattar inte jag och då hamnar jag bakom och då blir 
det såhär att alla andra skrattar och så sitter man där ’oj ja, vad händer 

nu?’.” (Pelle) 
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”I den ena gruppen är det döva och det fungerar bra, vi tecknar och avläser 
och sen den hörande gruppen förstår jag inte, det känns som att jag inte 
hänger med, jag får avläsa mycket och dom får prata högre.” (Tommy) 

 När kommunikationen väl fungerade upplevde ungdomarna en större tillhörighet till 
gruppen, även om det var en och samma grupp så kände de sig olika tillhörande i den beroende 
på kompisarnas anpassningar och förståelse av deras behov för att kunna kommunicera. En 
ungdom berättade om hur hon upplevde skillnaden av kommunikation och kompisar i en 
kommunal skola som hon tidigare gick i och i en specialskola som hon nu går i; 

”Här i X (specialskola) är jättekul, jag trivs jättebra och man får mer 
vänner, man kan kommunicera jättebra.” (Lisa) 

 Situationer där ungdomarna mötte andra människor som inte visste om att de hade en 
hörselnedsättning upplevdes som jobbiga, pinsamma och skapade en oro hos ungdomarna. De 
undvek ofta att fråga exempelvis personal om hjälp eftersom det fanns en oro över att de inte 
skulle höra svaret och att det skulle uppstå en pinsam och jobbig situation för ungdomarna. 
Tidigare jobbiga erfarenheter där det hade uppstått situationer som ungdomarna inte hörde eller 
där kommunikationen inte hade blivit bra skapade också en oro och större nervositet till att det 
skulle hända igen och därför undvek ungdomarna att exempelvis be personal om hjälp;  

”Jag känner mig lite obekväm och nervös på platsen (affär), många ser på 
mig…så jag struntar i det och sen pratar dom och jag förstår inte för jag 
hör inte och dom fortsätter att prata…efter så går jag bara ut och förstår 

ingenting.” (Tommy) 

 Utöver att ungdomarna upplevde vissa specifika situationer som jobbiga och svåra på grund 
av sin hörselnedsättning så fanns det även en till sak som tillhörde vardagen, nämligen att de 
kände sig dumma. Ungdomarna berättade om kompisar som inte orkade upprepa vad de hade 
sagt om de inte hörde vad de sa och att de kände sig dumma och jobbiga för att de inte hörde. 
Det var tråkigt att kompisar sa ”det var inget” istället för att förklara för ungdomen med 
hörselnedsättning som inte uppfattade vad som sades och gjorde att de kände sig utanför och 
till besvär för sina kompisar för att de inte hörde. Hörselnedsättningen kunde göra att 
ungdomarna hade särskilt svårt att uppfatta vissa ljud eller tonlägen som är en stor del av vår 
kommunikation. Det gjorde att ungdomarna missade viktiga delar av kommunikationen och 
kände sig väldigt dumma. En ungdom svarade på en fråga om det fanns något som hon ville 
ändra på om hon själv fick bestämma; 
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”Hade inte velat vara hörselskadad [skrattar], nej men…du säger 
någonting och så hör jag inte riktigt och så säger du en gång till…då blir 
det jobbigt att säga tredje gången…och då känner jag mig dum eftersom 

jag inte hör.” (Sofie) 

 Att detta upplevdes som något jobbigt för ungdomarna var väldigt tydligt eftersom de 
önskade att de kunde höra bättre av flera olika anledningar. De hölls tillbaka i sina åsikter och 
sina sociala beteenden eftersom de hade en rädsla av att inte höra vad andra svarar dem om de 
exempelvis sa ifrån oftare när någon gjorde fel eller var elak mot andra. I situationer där 
ungdomarna inte hörde upplevde dem sig själva som mer passiva och frånvarande. Det var inte 
ett val som ungdomarna gjorde, att vara tysta utan det handlade mer om att de inte hade något 
val eftersom de inte hörde vad de andra sa. Vid tillfällen som de hörde upplevde ungdomarna 
sig själva som sociala och att de gärna deltog i konversationer men att de inte kunde vara sig 
själva när de inte hörde; 

”Där (på simningen) är jag ganska tyst och liksom jag pratar inte så 
mycket med andra… jag är ju inte sån när jag har på mig hörapparaterna, 

det är liksom bara… jag hör ju inte.” (Kerstin) 

 Kommunikationen var avgörande för att kunna skapa positiva sociala relationer och det var 
en utsatt situation för ungdomarna om de inte kunde kommunicera med andra på grund av att 
de inte talade samma språk eller kunde göra de anpassningar som ungdomen behövde. Det var 
lätt att bli utstött av kompisar om de inte kunde kommunicera med varandra och det kunde 
skapa ett utanförskap som egentligen inte fanns av andra skäl än skillnader i behov av 
kommunikationssätt. En av ungdomarna berättade om sin upplevelse när hon kom till 
specialskolan och inte kunde svenskt teckenspråk eller tala svenska. Hon blev retad av sina 
klasskompisar på grund av att hon inte kunde kommunicera vilket gjorde att hon blev utanför. 
I samma takt som hon lärde sig svenskt teckenspråk blev hon mer sig själv och även mer 
delaktig i klassen;  

”Förut var jag tyst, sa ingenting, jag var bara tyst och ledsen, mådde 
dåligt, men nu mår jag bra i klass sju och nu umgås alla med mig.” (Linda) 

7.2.1 Sammanfattning och analys av kommunikation är bra men den fungerar inte alltid 

Resultatet visar att det är svårt för ungdomarna att vara delaktiga och självständiga i situationer 
där kommunikationen av olika anledningar inte fungerar. Vid de tillfällen som ungdomarna 
umgås med andra som vet om deras hörselnedsättning och de kan använda tekniska- och andra 
hjälpmedel fungerar kommunikationen bra. Det tyder på att de situationer och miljöer som 
ungdomarna befinner sig i har betydelse för deras sociala relationer till kamrater och därmed 
deras möjligheter till god identitetsutveckling. Enligt socialkonstruktionistisk teori är allting i 
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vårt samhälle socialt och kulturellt konstruerat, vanligtvis efter majoritetssamhället, och det 
gäller även språket (Burr, 2003). När det gäller kommunikation innebär det språket som 
används men även regler och strukturer som gäller vid konversationer. Eftersom majoriteten i 
samhället är hörande så är språket och konversationsstrukturerna utformade efter en 
hörselnorm, alltså är normen att kunna höra. Å ena sidan kan ungdomarna följa och vara 
delaktiga i en konversation om det är i en tyst och lugn miljö där alla pratar i tur och ordning. 
Å andra sidan om omständigheterna runt konversationen istället är i en miljö med mycket buller 
eller att alla pratar i munnen på varandra är det svårt för dem att följa konversationen. I de 
situationer som ungdomarna inte kan använda sina tekniska hjälpmedel, exempelvis i 
vattenmiljöer blir de utestängda från det sociala samspelet. Istället får de försöka kommunicera 
på andra sätt som att peka, läsa på läppar eller titta vad kompisarna gör. Socialkonstruktionistisk 
teori innebär alltså att språkets struktur, att alla hör och kan kommunicera via tal och strukturen 
kring att ungdomar med hörselnedsättning använder tekniska hjälpmedel för att kunna 
kommunicera via tal (Burr, 2003) kan göra att ungdomarna i vissa situationer blir mer eller 
mindre utanför. Exempelvis skulle en struktur att alla i samhället lär sig teckenspråk, kanske 
göra ungdomar med hörselnedsättning mer inkluderade i samhället.  

 Eftersom samhällsstrukturerna gör att ungdomar med hörselnedsättning hamnar utanför får 
de enligt Marcias (2006) teori om identitetsutveckling en tilldelad identitet. Det innebär att 
ungdomarna får göra ställningstaganden baserat på utanförskapet som de blir tilldelade av 
andra. Genom olika sociala roller och miljöer som ungdomar i allmänhet kan utforska gör de 
sedan ställningstaganden om vilka de är och vilka de vill vara (Marcia, 2006). Ungdomar med 
hörselnedsättning får inte möjlighet att utforska sociala roller och miljöer i samma utsträckning 
som hörande ungdomar och därför kan även deras möjligheter till att utveckla en fullbordad 
identitet begränsas. Detta kan bero på att samhällsstrukturerna skapar kommunikativa 
svårigheter för ungdomarna som gör att de kanske undviker situationer som inte fungerar bra 
kommunikativt. Vilken kontext som ungdomarna befinner sig i ger dem olika möjligheter till 
att prova olika sociala roller beroende på vilka kommunikationsmöjligheter som finns. Å ena 
sidan har ungdomarna goda möjligheter att utforska olika roller och göra ställningstaganden 
kring värderingar och beteenden som de accepterar om de befinner sig i en kontext där deras 
behov för att kunna kommunicera uppfylls och på så sätt utveckla en fullbordad identitet 
(Marcia, 2006). Å andra sidan kan ungdomarna bli begränsade av olika strukturer i samhället 
och inte få möjligheter att kunna befinna sig i moratorium, vilket Marcia (2006) menar är en 
utforskande period som krävs för att ungdomar i allmänhet ska kunna utveckla en fullbordad 
identitet.  

 Eftersom ungdomarna med hörselnedsättning ”automatiskt” blir placerade utanför det 
sociala samspelet när kompisarna pratar behöver de anpassa sig för att hänga med. Det leder till 
att ungdomar med hörselnedsättning ofta upplever sig som jobbiga eller dumma vilket leder till 
att de håller sig tillbaka i vissa situationer på grund av att de inte hör. Enligt 
socialkonstruktionistisk teori är allt i samhället kulturellt och socialt konstruerat. Språket och 
strukturerna runt det är anpassat efter majoritetsbefolkningen och språket är en stor del av hur 
människor umgås med varandra (Burr, 2003). När ungdomar med hörselnedsättning inte kan 
hänga med i det sociala umgänget som strukturen i samhället har skapat, alltså genom sättet att 
kommunicera med varandra kan de ses som jobbiga för att andra måste anpassa sig och 
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exempelvis upprepa vad de säger flera gånger. I vissa fall orkar inte kompisarna upprepa tills 
ungdomarna hör och struntar i det vilket gör att ungdomarna känner sig dumma eller som en 
börda för kompisarna. På grund av detta upplever ungdomarna att de hålls tillbaka eftersom de 
undviker en del kommunikation för att de är rädda att de inte ska höra svaren, och alltså inte 
följa strukturen. När kompisar bryter strukturerna och anpassar sig efter ungdomarnas behov 
kan de vara sig själva och en del av det sociala samspelet. 

 Enligt Marcias (2006) teori om identitetsutveckling behöver ungdomar i allmänhet utforska 
olika sociala roller för att kunna ta ställning till vilka åsikter, värderingar och beteenden som 
de vill ha. Om ungdomar med hörselnedsättning ständigt är sedda som avvikare och får en roll 
där de inte kan vara delaktiga i det sociala samspelet fullt ut blir det svårt att utforska olika 
sociala roller. Eftersom strukturen över hur man umgås genom kommunikation finns i samhället 
blir ungdomarna i de flesta situationer tilldelade samma roll, som den avvikande som inte följer 
med i konversationen. Därmed begränsas deras möjligheter att kunna utforska olika sociala 
roller och följden kan bli att de blir tilldelade en identitet och tar ställning baserat på roller som 
andra tilldelar dem och därmed en för tidig identitet (Marcia, 2006). De kan också utveckla en 
identitetsförvirring eftersom de inte får möjlighet att utveckla olika sociala roller och därmed 
inte heller göra några ställningstaganden. Alternativt så utvecklar ungdomarna en fullbordad 
identitet genom de ställningstaganden de har gjort baserat på de miljöer och sociala roller som 
de har fått möjlighet att utforska (Marcia, 2006).   

 Avslutningsvis upplever ungdomarna i aktuell studie att det går bra att kommunicera när 
strukturen anpassas efter deras förutsättningar. Ungdomarna själva har inte några begränsningar 
i sin utveckling utan de blir begränsade i den samhälleliga kontext som de lever i. Å ena sidan 
kan ungdomarna med hörselnedsättning utveckla en fullbordad identitet och göra 
ställningstaganden baserat på de roller och miljöer som de har utforskat när de befinner sig i 
miljöer som är anpassade efter deras behov (Marcia, 2006). Å andra sidan skapas en 
begränsning för ungdomar med hörselnedsättning genom strukturer i samhället, så som att alla 
ska kunna kommunicera via tal och att de med hörselnedsättning använder tekniska hjälpmedel 
för att kommunicera med andra via tal. Detta gör att ungdomarna inte har samma möjligheter 
att befinna sig i den utforskande perioden moratorium och därmed istället utveckla 
identitetsförvirring eftersom de inte har möjlighet att utforska olika roller och miljöer. Det kan 
också göra det lättare för ungdomar med hörselnedsättning att utveckla en för tidig identitet 
eftersom att samhället tilldelar dem vissa roller och att de gör sina ställningstaganden baserat 
på dem (Marcia, 2006).  

 

8 Diskussion 
Följande kommer en resultat- och metoddiskussion föras. Resultatdiskussionen kommer 
beskriva hur och om frågeställningarna har besvarats och koppla detta till tidigare forskning. 
Därefter kommer en metoddiskussion där delar av den aktuella studiens metod diskuteras i 
relation till styrkor och svagheter.  
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8.1 Resultatdiskussion 
Ungdomarna i aktuell studie umgås med sina kamrater mestadels i skolan medan de inte umgås 
med kamrater utanför skolan i någon större utsträckning. Folkhälsomyndigheten (2014) visar i 
sin rapport att 80 % av 13-åringarna och 90 % av 15-åringarna i allmänhet umgås med sina 
kamrater efter skoltid. Det visar på att ungdomar med hörselnedsättning inte umgås med sina 
kamrater i samma utsträckning som majoriteten av ungdomarna i samhället gör. Däremot om 
jämförelsen görs med andra funktionsnedsatta grupper i samhället visas liknande resultat kring 
sociala relationer (Björquist, Nordmark & Hallström, 2014). Björquist, Nordmark och 
Hallström (2014) visar i en artikel om upplevelser av psykisk hälsa och välmående hos 
ungdomar med cerebral pares att kamraterna finns i skolan. Ungdomarna med cerebral pares 
träffar sina kamrater till största delen i skolan eller via sociala medier och utanför skolan är det 
olika servicepersoner som ses som kamrater. Å ena sidan visade tidigare forskning (Eriks-
Brophy m fl., 2012) att ungdomar med hörselnedsättning hade sociala relationer och var socialt 
aktiva. Å andra sidan beskrev Olivia (2004) hur ungdomar med hörselnedsättning inte kände 
någon riktig tillhörighet till ungdomar som använde tal men inte heller till de som använde 
teckenspråk för att kommunicera. I resultatet i aktuell studie syns det hur ungdomarna inte 
känner sig utanför utan att de har kamrater men samtidigt känner de inte alltid tillhörighet till 
dem. Punsch och Hyde (2005) menade att det blev lättare för ungdomar med hörselnedsättning 
att kommunicera med sina kamrater när de blev äldre eftersom ungdomarna hade utvecklat fler 
sociala färdigheter men också att kamraterna hade mognat och hade en förståelse för deras 
behov för att kunna kommunicera och anpassade sig efter dessa. Olivia (2004) påstod dock att 
det var tvärtom eftersom kommunikationen var en större del av samspelet med andra när de 
blev äldre blev ungdomarna mer utanför eftersom deras behov för att kommunicera inte alltid 
uppfylldes. Resultatet i aktuell studie visar att kommunikationen upplevs bättre om 
anpassningarna som ungdomarna med hörselnedsättning behöver finns. Detta kan tyda på att 
det inte i grunden handlar om vilken ålder ungdomarna har utan istället om samhällets 
anpassningar efter deras behov.  

  Kulturella och sociala kontexter som ungdomar i allmänhet lever i påverkar deras 
identitetsskapande (Bohlin, Malm, Saura & Erlandsson, 2014; Hammarén & Johansson, 2009). 
Wrangsjö (2006) menar att ungdomar inte kan utveckla identitet utan samspel med andra 
människor eftersom det är genom dessa interaktioner som identiteten utvecklas. Stier (2003) 
beskriver att alla ungdomar behöver andras uppfattningar för att kunna skapa egna 
uppfattningar om sig själv och därigenom utveckla en identitet. Aktuell studie visar att 
ungdomarna inte får möjlighet att skapa olika sociala relationer i olika miljöer i samma 
utsträckning som hörande och därmed får de inte samma möjligheter att utveckla sin identitet. 
Marcia (2006) menar att en tilldelad identitet inte är bra eftersom ungdomarna då blir tilldelade 
en roll av andra eller samhället, vilket innebär att de utvecklar en för tidig identitet och har tagit 
ställningstaganden utan att utforska olika roller. Resultatet i denna studie visar att de situationer 
och miljöer som ungdomarna befinner sig i blir avgörande för deras sociala relationer och 
möjligheter till identitetsutveckling eftersom det är kontexten som styr vilka möjligheter eller 
svårigheter ungdomarna möter. I miljöer och situationer som är anpassade efter ungdomarnas 
behov för att kunna kommunicera och skapa sociala relationer fungerar det bra. Ungdomar med 
hörselnedsättning ges av samhället färre möjligheter där miljön är anpassad efter deras behov 
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och ger dem därför sämre förutsättningar till att få utforska fullt ut och därmed också utvecklas 
så bra som det är möjligt.  

 Bat-Chava (2000) beskrev att ungdomar med hörselnedsättning kan utveckla olika typer av 
identiteter: dövidentitet, hörande identitet, dubbel identitet eller negativ identitet. Vilken typ av 
identitet som ungdomarna utvecklade berodde på vilken kontext de befann sig i, exempelvis 
om de befann sig i en specialskola med större dövkultur och mer teckenspråk eller i en 
integrerad skola med hörande kultur och mer tal. Å ena sidan utvecklade ungdomar med 
hörselnedsättning i integrerad skola vanligtvis en hörande identitet och ungdomarna i 
specialskolan utvecklade dövidentitet (Bat-Chava, 2000). Å andra sidan visade Kent (2003) att 
ungdomar med hörselnedsättning som identifierade sig ha ett hörselhandikapp både kände sig 
mer ensamma och hade fler erfarenheter av att vara ensamma än de som inte identifierade sig 
ha ett hörselhandikapp. Miljön och det sociala sammanhang som ungdomarna befinner sig har 
alltså en stor påverkan hur de utvecklar sin identitet och hur de ser på sig själva och sin 
hörselnedsättning. En miljö som är anpassad efter ungdomarnas behov och kamrater som är 
positiva och inte ser hörselnedsättningen som något negativt eller jobbigt verkar påverka 
ungdomarna positivt i sin identitetsutveckling. Till skillnad från Kent (2003) visade Beart, 
Hardy och Buchan (2005) i en litteraturöversikt om hur människor med intellektuella 
svårigheter såg på sin identitet, att de inte hade en mer positiv identitet beroende på om 
individerna identifierade sig ha en funktionsnedsättning eller inte. De som såg 
funktionsnedsättningen positivt hade ingen bättre identitet än de som såg negativt på 
funktionsnedsättningen. Den intellektuella funktionsnedsättningen användes inte för att 
beskriva eller förklara deras identitet och hur de var som personer (Beart, Hardy & Buchan, 
2005). Under aktuell studie var det inte enkelt att urskilja olika identifikationer. Å ena sidan 
upplevde ungdomarna att de fick vara med sina hörande kamrater i skolan men hade bättre 
relationer till kamrater som också hade hörselnedsättning. Å andra sidan upplevde ungdomarna 
att de hade bättre relationer till de hörande kamraterna som de hade hemma än kamraterna med 
hörselnedsättning i skolan. Liknande resultat visar Midjo och Ellingsen Aune (2016) i sin studie 
om hur unga vuxna mellan 18–24 år med intellektuella svårigheter beskriver sin sociala 
identitet. Unga vuxna med intellektuella svårigheter kan inte helt identifiera sig med ”normala” 
unga vuxna men de kan inte heller identifiera sig med den gruppen som de av utomstående 
uppenbart tillhör (andra med intellektuella svårigheter). På så sätt hamnar de utanför och tillhör 
inte någon av grupperna (Midjo & Ellingsen Aune, 2016). Det visar att svårigheten att utveckla 
en god identitet och identifiera sig med andra är svårt även för andra grupper med 
funktionsnedsättning och inte endast för ungdomar med hörselnedsättning.  

 Ungdomar med hörselnedsättning blir begränsade av att samhället inte är anpassat efter deras 
kommunikationssätt, vilket innebär att de inte alltid kan vara lika delaktiga i det sociala 
samspelet som andra ungdomar. Detta gör också att ungdomarna upplevde att de inte kunde 
vara sig själva utan fick hålla sig tillbaka på grund av rädsla av att säga eller höra något fel som 
skulle göra att kamraterna skulle tycka att de var konstiga. Tidigare forskning (Oliva, 2004; 
Punsch & Hyde, 2005) visade att ungdomar med hörselnedsättning gick miste om stora delar 
av det sociala samspelet som sker mellan kamrater eftersom de inte hängde med i 
kommunikationen och att de ofta uppstod missförstånd som gjorde att ungdomarna blev 
ensamma. För att inte bli sedda som konstiga hölls ungdomarna tillbaka och var tysta eftersom 
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de inte ville göra bort sig genom att säga fel saker (Israelite, Ower & Goldstein, 2012). Det 
gjorde att ungdomarna ofta upplevdes som blyga och tillbakadragna (Olivia, 2004). Punsch och 
Hyde (2005) berättade att ungdomarna trodde att de skulle vara mer sociala, utåtriktade och ha 
fler kamrater om de inte hölls tillbaka av sin hörselnedsättning. Olivia (2004) visade också att 
i de miljöer som var anpassade efter ungdomarnas behov med hjälpmedel eller 
kommunikationssätt var ungdomarna mer sociala än i de situationer som inte var anpassade. I 
en nyare kvantitativ studie studerar Freeman, Pisoni, Konenberger och Castellanos (2017) hur 
talförståelse hänger ihop med psykosocial utveckling hos ungdomar som använder CI. Studien 
visar att kommunikation och talförståelse är viktigt för ungdomar att kunna utvecklas 
psykosocialt. Ju sämre kommunikativ situation desto sämre psykosocial utveckling (Freeman, 
Pisoni, Konenberger & Castellanos, 2017). Aktuell studie visar att kommunikation är en viktig 
del för den psykosociala utvecklingen och när ungdomarna befinner sig i en kontext som är 
anpassade efter dem fungerar de sociala relationerna bra. Först när kontexten inte anpassas 
skapas svårigheter för ungdomarna med hörselnedsättning.  

 Avslutningsvis blir det tydligt i denna studie hur strukturerna som finns i samhället, så som 
strukturer kring kommunikation och organisering av skolor och fritidsaktiviteter, begränsar 
ungdomar med hörselnedsättning på grund av att de är anpassade efter majoriteten och att andra 
blir klassade som avvikande och på så sätt utanför genom att majoriteten inte släpper in dem 
(Burr, 2003). Sociala relationer för ungdomar i allmänhet påverkar deras identitetsutveckling i 
hög grad. Negativa relationer och där ungdomarna inte känner sig delaktiga är risken större att 
de blir tilldelad en social roll och att de gör ställningstaganden baserat på andras värderingar. 
Det leder till att ungdomarna då kan utveckla en för tidig identitet (Marcia, 2006). Vid goda 
sociala relationer där de känner en tillhörighet ger dem större möjligheter till att få utforska 
olika roller och miljöer. På så sätt kan de göra olika ställningstaganden och utveckla en 
fullbordad identitet (Marcia, 2006). Här blir det intressant att ifrågasätta Maricas teori och om 
det finns något som kan kallas fullbordad identitet och är det i så fall något som vill uppnås? 
Jenkins (2008) menar att identitet är en pågående process och ingenting som är eller som görs 
och att man istället borde prata om identifikation. Enligt Jenkins (2008) uppnås aldrig en full 
identitet utan det handlar istället om en identitetsprocess som utvecklas i de situationer som 
individen möter. Identiteten är alltså inte färdigutvecklad om individen genomgår och utvecklas 
positivt i de delar som Marcia (2006) menar behövs för en fullbordad identitet utan människan 
fortsätter att utveckla och förändra sin identitet under hela livet.   

 Svårigheterna som ungdomar med hörselnedsättning möter under sin identitetsutveckling är 
de olika socialt och kulturellt skapade strukturerna som finns i samhället. Strukturerna är 
anpassade efter majoritetsbefolkningen och därmed skapas direkt en begränsning av deras 
möjligheter (Burr, 2003). Strukturer kring skola, kommunikation, socialt samspel är oftast inte 
anpassade efter de behov som en hörselnedsatt har för att kunna höra och bli delaktiga i samma 
utsträckning som hörande ungdomar. Det är svårt att förändra strukturer i samhället men när 
kamraterna i ungdomarnas närhet anpassar sig efter deras behov blir de delaktiga och 
inkluderade i det sociala samspelet precis som de andra. Identitetsutvecklingen och sociala 
relationer påverkas i grund och botten av att ungdomar med hörselnedsättning har mer behov 
av andra anpassningar i kommunikationen än hörande ungdomar, vilket samhället inte är 
anpassat efter. Å ena sidan har ungdomar med hörselnedsättning inte någonting inom sig själva 
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som begränsar deras utveckling. Å andra sidan blir identitetsutveckling och sociala relationer 
drabbade av ungdomarnas behov för att kunna kommunicera och att samhället inte är anpassat 
efter dessa. De behöver helt enkelt andra anpassningar för att kommunicera än vad samhällets 
struktur är och om samhället inte anpassar sig så begränsar de ungdomarna och deras 
möjligheter till utveckling och sociala relationer (Burr, 2003).  

 

8.2 Metoddiskussion 
Nedan kommer metoden som använts i denna studie att diskuteras. Diskussionen kommer att 
beröra metodval, datainsamling, analys och trovärdighet. 

 

8.2.1 Val av metod 

Bryman (2011) menar att det både finns fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer. 
Fördelarna är att forskaren får svar på de frågeställningar som finns och det påverkar inte 
deltagarnas liv i någon större utsträckning. Nackdelarna är att det endast är det som sägs under 
intervjuerna som samlas in och inte sammanhanget mellan beteenden och situationer. Genom 
att endast intervjuer användes i denna studie baseras resultatet på ungdomarnas berättelser om 
sina upplevelser och blir inte observerade i sitt sammanhang. Däremot är det en styrka att 
studien fångar upp barns perspektiv och att deltagarna själva får berätta om sina upplevelser 
vilket är av stor vikt för att få förståelse för deras livsvillkor. Att inte kombinera deras 
berättelser med observationer och därigenom mina egna uppfattningar blir resultatet endast 
kopplat och sett utifrån deltagarnas upplevelser.  

 Enligt Kjellström (2012) ska deltagande i studier alltid vara frivilligt och deltagarna har rätt 
att avsluta deltagandet när de vill. Att deltagandet i studien är frivilligt innebär att de deltagare 
som vill vara med i studien ofta har ett intresse av att delta. Det påverkar självklart vilka det är 
som deltar och därmed också resultatet av studien. Många ungdomars röster kan saknas bland 
annat på grund av ointresse, ovilja att berätta om sina upplevelser och okunskap kring vad det 
innebär att delta. Ungdomarna som gick i specialskolan fick också tillåtelse att genomföra 
intervjuerna under lektionstid, detta kan ha påverkat deras val att delta då de inte tar tid från 
deras fritid och att de slipper lektioner. Det kan även ha varit det som gav dem möjligheter att 
delta då de kanske av olika orsaker inte har tid eller möjlighet att delta efter skoltid.  

 

8.2.2 Datainsamling 

Denscombe (2009) menar att forskare får olika svar beroende på vem det är som ställer 
frågorna, det kan handla om vilket kön, vilken ålder och vilket etiskt ursprung som forskaren 
har. Deltagarna ger alltså olika information och olika mycket information beroende på hur de 
uppfattar personen som ställer frågorna. Forskarens förförståelse kan påverka hur relationen 
utvecklas och om deltagarna känner tillit till forskaren. Vissa frågor kan också kännas 
obekväma och svåra att prata om vilket kan påverka hur deltagarna svarar och att de svarar det 
som de tror att forskaren vill veta (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) nämner även att 
forskare inte bör ha några förutfattade meningar kring ämnena som tas upp för att få de bästa 
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svaren men menar samtidigt att det ger ett bättre utbyte om forskaren är väl insatt i de ämnen 
som kommer tas upp. Under intervjuerna i denna studie kan min personlighet ha påverkat hur 
deltagarna svarat och hur mycket information de har velat dela med sig av. Det kan både ha 
påverkat negativt, till falska och korta svar men även positivt till ärliga och mer utförliga svar. 
Under intervjuerna presenterade jag mig på ett relativt personligt sätt för att kunna skapa goda 
relationer där även jag var öppen och berättade om mig själv innan intervjuerna startade. En 
viktig utgångspunkt var att lyssna och vara neutral i mitt beteende och i frågorna vilket var 
något som försökte följas men jag var medveten om att mitt kroppsspråk, tonläge och 
genomförande av intervjuerna kan ha påverkat hur ungdomarna svarade. Jag har en del 
förkunskaper kring ämnet som påverkar min förförståelse dock har jag försökt att inte lägga 
något värde i det utan lyssnat in ungdomarnas upplevelser. 

 Denscombe (2009) menar att en bra intervju kan underlättas genom att ha en tydlig struktur 
genom hela intervjun. Deltagarna ska även få möjlighet att påverka om de upplever att 
någonting har missats eller att de har missuppfattat (Danielson, 2012; Denscombe, 2009). 
Intervjuerna hade en tydlig struktur med presentation av mig som sedan följdes av att 
ungdomarna fick berätta om sig själva som sedan ledde in till de olika temana. Under 
intervjuerna upplevdes det ibland som att det kunde vara svårt för ungdomarna att veta vad det 
var som efterfrågades. Det kan ha berott på att det var svåra och abstrakta begrepp vilket kan 
göra att de inte riktigt förstod. Detta försökte undvikas genom beskrivningar av vad som 
menades och att användning av stödfrågor som hjälpte till vid varje tema.  

 Semistrukturerade intervjuer är bra på grund av att de är öppna och lämnar över makten till 
deltagarna kring vad de ska prata om (Bryman, 2011; Danielson, 2012; Denscombe, 2009). Det 
var en styrka att ungdomarna fick berätta fritt inom temana om det som de upplevde och det 
som de tänkte på när temat kom upp. På så sätt var det verkligen deras upplevelser och 
uppfattningar som kom fram av vad dem tyckte var viktigt inom temana och inte det som jag 
tänkt att de skulle berätta om. Dock blir resultatet påverkat av de valda temana som fanns i 
intervjuerna vilket leder till att ungdomarna pratade mycket om sina kamrater och olika sociala 
relationer. Därmed påverkas resultatet genom att de blir just dessa olika delar som framkommer. 
Det kändes även som många av ungdomarna hade ett behov av att prata och gärna ville dela 
med sig av sina upplevelser när någon satt och frågade om det och verkligen var intresserad av 
att lyssna på vad de hade att säga.  

   

8.2.3 Analys 

För att kunna problematisera och argumentera för problemet som ska studeras, förklara 
fenomen eller studera ett teoretiskt problem kan man ta hjälp av teorier (Henricson, 2012). I 
aktuell studie analyserades resultatet med hjälp av socialkonstruktionistisk teori och Marcias 
teori om identitetsutveckling. Socialkonstruktionistisk teori innebär att det inte finns någon 
objektiv sanning utan att kunskap skapas genom människor och hur de interagerar med varandra 
i det sociala sammanhang som de befinner sig i. Alltså är kunskapen socialt konstruerat och 
upprätthålls av människor som lever i samma samhälle och kultur (Burr, 2003). Marcias teori 
om identitetsutveckling har sin grund i Eriksons (1959) utvecklingsteori som innebär att 
människor utvecklas genom olika förutbestämda steg som finns inom individen. Marcia (2006) 
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menar att individen utvecklar olika strukturer inom sig genom att utforska olika sociala roller. 
Utforskandet bygger upp strukturer inom oss och de utvecklas genom att individen får ny 
kunskap och förändrar eller förnyar de befintliga strukturerna. De två teorierna har olika 
ontologiska utgångspunkter, socialkonstruktionistisk teori utgår från att samhället konstruerar 
människan medan Marcias teori om identitetsutveckling utgår från att det finns förutbestämda 
strukturer inom individen. Alltså handlar det om identitetskonstruktioner och 
identitetsutveckling.  

 Danermark (2001) diskuterar kring hur det är möjligt att kombinera kunskap som kommer 
från olika ontologiska utgångspunkter. Genom att använda olika ontologiska utgångspunkter 
försöker man förena dem till att bli en helhetsförståelse. Danermark (2001) nämner olika nivåer 
varav tre kommer att nämnas då de kan ses relevanta för denna studie: psykologisk-, social- och 
biologisk nivå. I aktuell studie kan den psykologiska nivån ses som ungdomarnas upplevelser 
av sina sociala relationer och analysen har sedan genomförts utifrån teorier som kan ses som 
social- och biologisk nivå: hur de utvecklar sociala relationer och identitet genom de sociala 
och kulturella strukturerna som finns samt möjlighet till att utveckla (biologiska) inre strukturer. 
För att studera problem på olika nivåer använder man metoder som är anpassade för den nivån 
och vid tvärvetenskap studeras problemet på olika nivåer och sedan integreras kunskapen till 
en helhetssyn (Danermark, 2001). I aktuell studie användes samma metod för att samla in data 
och intervjuguiden var utformad utifrån Eriksons utvecklingsteori. Om metod eller frågorna var 
baserade på socialkonstruktionistisk teori och Marcias teori om identitetsutveckling hade det 
kunnat bli en annan teoretisk diskussion. Samtidigt som det är svårt att använda två teorier med 
olika ontologiska utgångspunkter kan det även bli en styrka att diskutera och se problemet ifrån 
två olika perspektiv och på så sätt skapa en bredare bild av problemet än om det hade varit två 
teorier som hade liknande utgångspunkt. Om andra teorier hade använts kunde resultatet ha 
tolkats annorlunda. Under denna studie var interaktionistisk teori med som en alternativ teori 
vilket hade kunnat leda till en större analys av hur de sociala relationerna såg ut och upplevdes 
av ungdomarna på en djupare nivå.  

 Under arbetets gång framkom att det ungdomarna berättade handlade mycket om det som 
temana berörde. Berättelserna handlade om hur de sociala strukturerna så som skolans 
organisation kring ungdomar med hörselnedsättning, andra organisationer riktade till ungdomar 
och deras utformning samt strukturer av våra kommunikationssätt påverkade hur ungdomarna 
tog plats, höll sig tillbaka eller utvecklades som personer. Eftersom identitetsaspekten och de 
sociala konstruktionerna framkom under arbetets gång och analysen av materialet har de olika 
teorierna inte påverkat intervjuguiden och intervjuguiden har inte anpassats till att fråga 
specifika frågor som hade varit intressant kopplat till dessa olika teorier. Istället var grunden 
för studien Eriksons utvecklingsteori som under analysens gång kunde se kopplingar till 
Marcias teori om identitetsutveckling vilket ledde till att utvecklingsteorin smalnades av just 
till Marcias teori. Hade frågeguiden baserats på dessa två teorier kunde frågorna vart annorlunda 
och därmed även resultatet.  
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8.2.4 Trovärdighet 

En kvalitativ studies trovärdighet stärks genom giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och 
överförbarhet. Giltighet uppnås genom att resultatet svarar till syftet (Graneheim & Lundman, 
2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I aktuell studie skulle det kunna ifrågasättas om 
resultatet svarar på syftet. Syftet är att undersöka hur ungdomar med hörselnedsättning upplever 
sin psykosociala hälsa utifrån sina sociala relationer och hur dessa påverkar deras möjligheter 
till identitetsutveckling. Psykosocial hälsa innebär samspelet mellan den psykiska och sociala 
världen (Egidius, u.å.). Eftersom inga frågor har ställts kring hur ungdomarna mår utan istället 
fokuserat på sociala relationer och vilken betydelse det har för deras identitetsskapande kan 
man ifrågasätta om den psykosociala hälsan har studerats. Istället kan det ses som att det snarare 
är den sociala hälsan som har studerats. Samtidigt finns det motiverat inledningsvis att sociala 
relationer och identitetsutveckling är en stor del av den psykosociala hälsan, dock inte hela. På 
så sätt kan det motiveras att en del av den psykosociala hälsan har studerats men att det hade 
stärkts och blivit tydligare om frågor kring ungdomarnas psykiska mående hade ställts. 

 

8.3 Brister 
Då studien genomförs som ett examinationsarbete på magisternivå finns det inget ekonomiskt 
stöd för eventuella utgifter. Detta innebar bland annat att det inte fanns medel för att använda 
tolk i de fall då ungdomarna inte talade svenska eller svenskt teckenspråk och de kunde därmed 
inte delta i studien. Eftersom ungdomarna inte fick möjlighet att genomföra intervjun på sitt 
modersmål kan det ha påverkat deras val om deltagande.  

 

9 Slutsatser 
I det följande kommer resultatet kortfattat att återkopplas till studiens tre forskningsfrågor.  

 Hur påverkar ungdomarnas sociala relationer deras möjligheter till identitetsutveckling? 
Ungdomarnas berättelser visar på att de har kamrater men att det kan vara svårare än för hörande 
ungdomar på grund av samhällets strukturer. Aktuell studie visar att ungdomarnas sociala 
relationer är viktiga för dem och hur de utvecklas. De sociala relationerna var inte alltid väl 
fungerande och kamrater anpassade sig inte alltid efter deras behov för att de skulle kunna vara 
med i det sociala samspelet. Det ledde till att ungdomarna inte kände sig som en del av gruppen 
och att de hölls tillbaka på grund av att de inte kunde höra vad andra sa och får därför inte 
samma möjligheter som hörande till identitetsutveckling.  

 Vilka strukturella svårigheter och möjligheter för identitetsutveckling möter ungdomar med 
hörselnedsättning i sin vardag? Enligt barnkonventionen artikel 23 ska barn med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsättning få ett ”fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som 
säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället” (UNICEF, 1989, s. 23). Aktuell studie visar att så inte riktigt är fallet eftersom 
ungdomar med hörselnedsättning inte får samma möjligheter att utvecklas som hörande på 
grund av att samhället inte har anpassade miljöer för deras behov för att kunna kommunicera. 
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Samhällets miljöer som är till för ungdomar så som fritidsaktiviteter och skolan är inte 
anpassade efter de behov som ungdomar med hörselnedsättning har för att kunna kommunicera 
och följa det sociala samspelet vilket är en svårighet för deras identitetsutveckling. Genom att 
de behöver anpassa sig efter olika situationer för att de ska kunna hänga med och skapa sociala 
relationer till andra får de möjlighet att utvecklas och utforska olika roller, metoder och 
situationer och hur de kan lösa de svårigheter som de möter. De blev också sedda som lite 
speciella och andra blev intresserade av dem och ville att de skulle berätta om sin 
hörselnedsättning och hur det är att leva med en hörselnedsättning vilket kan ge dem goda 
möjligheter att utvecklas.  

 Hur påverkas sociala relationer och identitetsutveckling av ungdomarnas 
kommunikationssätt och kommunikativa strukturer som finns i samhället? Strukturerna som 
finns och som styr allt i vårt samhälle är anpassat efter normen och majoritetsbefolkningen 
vilket gör att de som inte följer normen eller hör till majoriteten får sämre förutsättningar (Burr, 
2003). Strukturer kring hörselnormen och att alla kan kommunicera via tal och med hjälp av de 
regler som finns för konversationer gör att ungdomarna inte upplever att de kan ta del av det 
sociala samspelet på grund av att de har andra behov för att kunna kommunicera. På grund av 
att de inte kan hänga med i kommunikationen i alla situationer tar de avstånd från vissa grupper 
och situationer och backar undan och är tysta eftersom de är rädda för att inte höra eller göra 
bort sig. Det är svårare att skapa sociala relationer och vara en del av det sociala samspelet för 
ungdomarna eftersom det inte är anpassat efter de behov som de har för att kunna kommunicera 
och därför blir det också svårare att utforska olika miljöer och roller som därmed försvårar deras 
identitetsutveckling.  

 

9.1 Studiens implikationer och vidare forskning 
Aktuell studie har studerat hur ungdomar med hörselnedsättning upplever sociala relationer och 
identitetsutveckling. Ungdomarna själva har fått berätta om sina upplevelser utifrån olika 
förbestämda teman. Grunden i barn- och ungdomsvetenskapliga forskning är att barn och unga 
själva ska få berätta om hur de uppfattar sin situation (Fraser, 2004). Kunskapen som denna 
studie visar på, hur viktigt kontexten som ungdomarna befinner sig i är för deras 
identitetsutveckling och att den anpassas efter deras behov för att kunna kommunicera, kan 
användas av de som arbetar med ungdomar med hörselnedsättning att förbättra och utveckla 
arbetssätt. Ungdomarna vill vara en del av det sociala samspelet och ha sociala relationer till 
andra kamrater men kamraterna måste få information om vilka behov de har och hur de ska 
anpassa sig för att ge samma förutsättningar. Kunskapen kan därför användas av personal i 
exempelvis skola eller vid andra fritidsaktiviteter för att utveckla sina egna arbetssätt men också 
för att skapa en miljö där kamraterna emellan anpassar sig. På så sätt kan förutsättningarna för 
ungdomar med hörselnedsättning och deras sociala relationer och identitetsutveckling 
förbättras och möjligheterna till positiva relationer och utveckling blir större.   

 Genom att ha genomfört denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer har 
förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse för ungdomar med hörselsättning upplevelse av 
psykosociala hälsa. Fler studier skulle kunna genomföras med andra metoder och andra 
inriktningar för att få en helhetsbild av situationen. Det skulle exempelvis vara intressant att 
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undersöka hur ungdomarnas upplevelser av sociala relationer och identitetsutveckling påverkas 
av vilken miljö de befinner sig i. Genom att studera vilka likheter och skillnader som finns 
mellan de tre olika skolformerna; integrerad klass, hörselklass och specialskola för döva och 
hörselskadade kan det framkomma kunskap om vilken skolform som är mest lämpad för 
ungdomar med hörselnedsättning för att de ska få bäst förutsättningar, utveckla en god 
psykosocial hälsa och identitetsutveckling. 

 Boyd och Bee (2012) menar att ungdomar ofta har kontakt med varandra via teknik, så som 
datorer och mobiltelefoner. Burr (2003) menar att sociala medier har öppnat upp för nya 
möjligheter att ta del av andra kulturer, samhällen och roller som finns i världen vilket både ger 
oss större möjlighet att utvecklas på olika sätt samtidigt som det blir svårare att förhålla sig till 
alla olika intryck och strukturer. Genom den tekniska utvecklingen som har skett kan ungdomar 
umgås med varandra genom sociala medier och hålla kontakt med kamrater som de inte kan 
träffa på grund av avståndet och allt som följer med planering, resor och tid. Det underlättar för 
ungdomarna att ha kontakt med sina kamrater men även för att träffa nya kamrater. Det skapar 
också möjligheter för dem att träffa andra ungdomar med hörselnedsättning och dela med sig 
av sina erfarenheter och skapa goda sociala relationer där de känner tillhörighet, en kollektiv 
identitet. På detta sättet kan ungdomarna få tillgång till arenor där de kan utforska olika miljöer 
och sociala roller vilket är viktigt för ungdomarnas identitetsutveckling (Marcia, 2006). Sociala 
medier kan därmed ge möjligheter för ungdomarna att utvecklas positivt och ges möjligheter 
som samhällets strukturer inte ger dem. Schreuer, Keter och Sachs (2014) använde en mixad 
metod för att genomföra en studie. I studien undersöktes hur tekniska hjälpmedel och program 
som finns på datorer och mobiltelefoner kan användas för att ungdomar med 
funktionsnedsättning ska bli mer socialt inkluderade. Resultatet visar att sociala relationer är 
viktiga för ungdomarnas identitetsutveckling och för att möjliggöra kommunikation. Tillgång 
till datorprogram som Skype eller olika chattforum men också handledning i hur man kan 
använda tekniken är viktigt för att ha kontakt med sina kamrater och motverka exkludering 
(Schreuer, Keter & Sachs, 2014). Det hade varit intressant att i en framtida studie undersöka 
hur alternativa kommunikationskanaler kan användas av ungdomar med hörselnedsättning som 
ett sätt att umgås med sina kamrater och uppleva en större social tillhörighet till dem.  
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